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ATSIŠAUKĖ J VISO 
PASAULIO DRAU- 

-GUS. .
London. — Iš Maskvos 

atėjo naujas persergėjimas. 
, Trečiasis ’ internacionalas 
(bolševikų) -išleido į viso pa
saulio draugus naują atsi- 
Šąukimą,. astuonių narių pa
sirašytą. Atsišaukimas atsi
kreipia: Ų‘Į. mūsų viso pa
saulio draugus.” Sako, bū
kite ant sargybos. Girdi 
Rusijos Sovietų valdžia ran
dasi tarp kūjo ir priekalo. 
Pavojus gręsia sovietų Ru
sijai ir visai pasaulinei re
voliucijai. Girdi sovietų 
Rusija “dabar aplinkybių 
verčiama turi mainyti savo 
nusistačiusią taktiką ir pri
versta nusileisti pasaulio 
karaliui kapitalui, Ameri
kos buržuazijos atstovams ir 
teipgi Europos kapitalo at- 

. stovams. Darbininkų Rusi
ja yra ant prapulties ir iš
tižimo kranto. Badas pa
griebė tautai už gerklės ir 
sovietų valdžia negalėjo nie- 
ko kito daryti, kaip nusileis
ti idant gauti duonos mirš
tantiems. Kritiška padėtis, 
kurion sovietai atsidūrė yra 
negirdėta mirimo padėtis, 
kurion įpuolė visos ekono
minės sovietų dalys. Sovie
tai, idant save išgelbėti su
tiko išpildyti visus kapita- 

. lizmo atstovų reikalavi
mus.”
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ŽUVO VIRŠ 100 
ŽMONIŲ.

, • Tokio, — Daugiau kaip 
100 žmonių žuvo nuo audros, 
kuri siaučia vakarinėj ir 
pietinėj Japonijoj. Užlieta 
300 namų. Nagoyo ir Kobe 
labiausia kenčia. Tų miesįų 
uostuose daug laiyų nuken-

I tėjo.

' IŠPLAUKS SPALIO 29. 
.. Paryžius. — Premieras 
Briand ir visa Franci jos de
legacija . į ‘nusiginklavimo 
konferenciją išplauks į Su
vienytas Valstijas spalio 29 
d. ir bus čia iki lapkričio 23 
d.

BULGARAI UOSTOSI 
SUTURKĄIS.

Atėnai. — Bulgarija pa- 
• siuntė misiją pas turkų na

cionalistų valdžią į Mažąją 
. Aziją. , ‘

š’

PALIOKAMS Į AMERI
KĄ DURYS UŽDA

RYTOS.
Varšuva. — Suv. Valsti

jų konsulatas uždarė • emi
gracijos skyrių. Daugiau 
vizų (leidimų) vykti į Ame
riką lenkai negaus. ; Taip 
Uždaryta paliokų ateivyste į 
Suvienytas Valstijas. Pra
dės leisti nuo kito rudens.

T

TIKISI DUOTI SAU 
RODĄ.

Varšuva. — Lenkijos pre
mieras Ponikowski seime 
pareiškė, jog remiamas vi
sų ministerių duosiąs sau 
rodą. Naujas ministeris vi
durinių reikalų sakė, kad e- 
sančios didelės bolševikinės 
agitacijos viduje. Vilniaus 
byla iššaukė didelio susierzi
nimo. . Seimas baigsis pra
džioj lapkričio. Nauji rin
kimai bus apie gruodžio 15. 
Į Pilsudskį Lvove šovė, rusi
nąs studentas Fedak.b

GAISRAI KRAKOVOJ.
Krakova. — Buvo kilęs 

gaisras kareivinėse. Lieps
nos buvo apėmę'keturias ka
reivines. Užsidegė ir sandė
liai šieno. Užsidegę nuo gar
vežio kibirkščių? Nuostoliai 
milijoniniai.

PILDYS PALIEPIMĄ-
Paryžius. — Alijantų am

basadorių Taryba pasiun;ė 
Vengrijai notą, reikalau
jančią Užleisti Austrijai 
Burgenlandą. Vengrija at
sakė, jog pagatava išpildy
ti alijantų valstybių reika
lavimą.

DJDELE SUKTYBĖ. . 
Lisabonas. — Kaikurie ban
kai labai pasipelnė, kuomet 
buvo pasklidęs gandas, kad 
Amerikoj gaunama $50.000.- 
000 paskolą. ‘ Kai atėjo ži
nia, kad tas gandas klaidin
gai, tai pinigai i vėl krito. 
Per ta laika keletas banku 
labai pasipelnė. Tai valdžia 
tą laiko suktybe ir prieš tuos 
bankus byla užvedama.

SILEZIJĄ SKELS 
PERPŪS.

Geneva. —■. Nepatvirtintas 
gandas eina, būk Tautų Ly
ga mananti Sileziją, kurios 
gyventojai nubalsavo liktis 
prie Vokietijos, i manoma 
skelti perpuš — dalį palikti 
Vokietijai, o kitą dalį pri
skirti Lenkijai.

205 MAILIOS VALAN- 
. DOJ. ,

Paryžius. — Sadi Lecoin- 
te, Franci jos. lakūnas, su
mušė rekordą. Padare 205 
mailius valandoj. Tiek nie
kas ikšiol nebuvo padaręs.

PR.Ili.Š BALTA ~ 
JBtaiįr-,. ... ..

fceneva. •— Tatrtij Lyga 
priėmė sutartį kuria pasiža
da kovoti prieš baltąją ver
giją. Lyga pasiuntinės, su
tapti savo nariams, prašys 
pasirašyti ir tuomi pasižade- 
ti kovoti. Siamos valstybė 
pirmutinė išreiškė pagatava 
pasirašyti ir kovoti.

MOROKIEČIAI SUTIN
KA DERĖTIS.

Madridas, Ispanija. — 
Morokiečių sukilėlių prieš 
ispanus vadas Abd-el-Kein 
atsiuntė delegaciją pas Is
panijos valdžią derėtis apie 
•susitaikinimą. Ispanijos mi- 
nisteriai jau dvi konferenci
jas tame reikale laikė ir yra 
vilties, kad taika galės įvyk
ti z **

SANTIMAI PAGERĖJO.
’ I

LENKIJA IR RUSIJA r 
TAIKIAU KALBA.

London. — Lenkijos, at
stovybe Skelbia,“ jog Lenki
ja ir Rusija apsimainė no
tomis dėl pildymo taikos su
tarties Rygoj padarytos. Po 
te/ pasidarę geresni santikiai 
tarp tų valstybių.

ŠLAPIASIS KONGRE
SAS PASIBAIGĖ.

Lozana, Šveicarija. — An- 
ti-prohibieionistų kongresas 
pasibaigė. Paskutinę dieną 
nuskyrė komisiją, kuri dar
buosis prieš pastangas pada
ryti Europą sausa. Komisi- 
j.on inėjo po du dejegatu iš 
kiekvienos valstvbės. * Ko-.

* 

misija turi teisę sušaukti 
Londone naują slapiųjų 
tarptautinį kongresą taip 
greitai, kaip matys reikalą.

ĮTARTAS GELBĖJIME
airiams;

Neio York—George Gor- 
don Rorke buvo suareštuo
tas ir paleistas . po $3.000 
kaucija. Jis įtartas gabeni
me Airijon ginklų kovai 
prieš Angliją. .

* I

ADVOKATAI TURĖS 
ŽINOTI BIBLIJĄ. - 

Dayton, Ohio. — Daniel 
Iddings, buvusis Ohio Bar 
Ass’n. prezidentas pasakė, 
kad visi kandidatai į advo
katus turėti} pereiti egzami
nus iš Biblijos ir iš Shakes- 
peare’o veikalų.

■ _ *1 . *

PAPJOVĖ MOTERĮ. a - KOVA DELRANDŲ.
Indianapolis.—Carl Brown 

mylėjęs moterį per vie- 
nuoliką metų ir negalėjos 
jos vesti. Tai*pagalios per
pjovė jai gerklę o pats nubė
go pasiduoti į policijos ran- liamos. Kąikam pakeltą iki 

ligoni- $100 mėnesyje,. Dalykas

* ’ .M “t-----  -

KIEK NUOSTOLIŲ •- 
DĖL GAISRŲ.

York. t--’T. Alfred 
Fleming . Apdraudos nuo 
gaisrų kompanijų’ kongrese 
pasakė, /kad pernai Suv. 
Valstijose nuc< gaisrų žuvo 
15.000 žmonių ir 20.000 žmo-- 
nių sužeista. Iš nukentėju
sių žmonių 70 nuos. buvo 
moterys ir vaikai. O gėry
bių-per tuos gaisrus sunai
kinta už milžinišką sumą —- 
$500.000.000. Čia neinima- 
ma nuostoliai miškų gaisrų. 
O miškų gaisrai, kaip tyri
nėjimai ltįla dėl kriminališ- 
ko neatsargumo- žmonių. 76 
nuoš. miškų gaisrų Icįla dėl 
tabakių, kurie* miškuose į 
sausas samanas meta degan
čius cigaretus ar popierosga- 
lius arba degančius degtu-, 
kus užsidegę pypkę ar ciga
rą.. Per tuos tabakius ir ki
tokius neatsargius žmones 
milžiniški miško plotai- išde
ga kasmet ir baisiausi nuos
toliai dėl to pasidaro.

Dūmais nueina kasdien už 
pusantromilij^ioidoierių.

Pernai miškų gaisrų buvo 
20.244. Tabakių kaičiawkilo 
15.000 miško gaisrų. Tai-gi 
.tabakių kaičia kilo 76 nuoš. 
miško gaisrų. .. - .

, Mokyklos dažnai neaprū
pintos .gaisrų kopėčiomis. 
Kuomet Collinwood’e . Ohio 
mokykloj kilo gaisras; tai 
žuvo 175 vaikai'ir trys mo
kytojos. O gaisrų mokyklo
se esti dažnai. Suv. Valsti
jose kasdien po penkis gais
rus ištinka mokyklose.

PERSERGSTI MANAN
ČIUS NUSIŽUDYTI.

Lodge, kurs nuo senai skeL 
biasi turįs susinėsimų su a- 
nuoju pasauliu, laikraštyje 
“Fortnightly Review ’ * per- 
sergsti nud^patžudystęs. Sa
ko iš pragaro gavęs prane
šimą jog patžūdžiai.ten tu
rį baisius laikus.*

Minėtasai autorius šitaip 
rašo: ŲTuli netekę vilties 
gali pasakyti: ‘Mes nepaiso
me, mes dabar pragarą ken
čiam. Jei po mirties patek
sime pragaran, tai nebus 
blogiau.’ Ten bus kankini
mai. Pragaras nelengvai į- 
sivaizdinamas. ”.

FRAKCIJA ŠIAUŠIAS.
Paryžius. — Jei nusigin

klavimo konferencijoj Wa- 
shingtone Franci j ai nebus 
užtikrinta alijantų parama 
prieš Vokietiją ir jei Versa
liu sutarties nepatvirtins A- 
merika, tai Franci ja nesto
sianti į nusiginklavimo dis
kusijas.

AMERIKOS-KARINĖS 
JĖGOS.

Vrashington. — Nusigin
klavimo konferencįj os- išva
karėse Amerikos generalinis 
štabas padarė pienus rezer
vinės ąrmij os. Suplenavo, 
kaip greitu laiku reikale su
mobilizuoti 4.000.000 karei- 

?vių.

/

kasių kongresas nubalsavo, 
kad Howat, Kapsas anglia
kasių unijos, prezidentas, at
šauktų. paskelbtą streiką 
dviejose kasyklose. Bet 
Howat atsisakė pildyti kon
greso nutarimą., • ‘ ,

KIEK MOTERŲ IR 
KIEK VYRŲ.

Paryžius. — Statistika 
parodoj kad Franci jo j aps
kritai imant ant kas septy
nių moterų nuo 20 iki 30 me
tų amžiaus atseina šeši vy
rai. Paryžiuje vienoj daly
je gyvena 65.974 moterų ir 
tik 47.418 vyrų.

REIKALAUJA $100,000 
UŽ AKIS.

Binghunipton, N. Y. — 
Louise Hamburger, buvusi 
studente Gomeli universite
to reikalauja iš tos mokslo į- 
staigos $100.000 už akis. Ten 
dai besimokinant chemiškoj 
laboratorijoj ištiko .eksplio-, 
zija ir jai išdegino akis.

NUPIGINO GABENIMĄ. 
- Montrcai, — Laivų konj- 
paiii jos savo susirinkime nu- • 
tarė gabenti Kanapos javus 
į Angliją 10 nuoš. pigiku, ne- ’ 
gu ikšiol. . ■ ■

NUSKYRĖ KOMISIJĄ 
SKERDYKLOMS. 2 

Washington, — Agrikul
tūros Departmentas nuskyrė 
komisiją, kuri žiūrės, kad ' 
Chicagos skerdyklos ir pa
kaimės pildytų įstatymus.

SU BEDARBIAIS PAS 
PREZIDENTĄ.

Neto York. ,— Urbain 
Ledoux,< garsusis "vergų” 
pardavėjas su būriu bedar- 
biaujančįų ex-kareivių Vyks ’ 
pas prezidentą Hardingą. 
Nedėlioj iš ryto truckais iš
važiuos 35 ex-kareiviai, o ke
lyje dar 15 bus paimta. Ur
bain Ledoux su ta armija 
prašys prezidento daryti ko^ 
kią nors rodą, kad bedar
biams vargus sumažinus.

■ I....... • .

ŽUVO POLICISTAS.
Meiv York. — Upper Ri-

Vėrsidej rastas nušautas pd- / 
leistas. Jo rankoj tebesąs 
revolveris ir iš jo iššauta ke
turi šūviai. t Tas rodo/ kad 
ouvo kova. Policistas. pasi
žymėjo gaudyme aūtomobi-' 
lių vagilių ir šiaip plėšikų.

NUMAŽINO APDRAU-
' DĄ

New York. — Automobi
lių apdraudos kompanijos 
numušė perpus automobilių 
apdraudą. Kompanijoms iš
rodė, kad daugelis automobi
lių savininkų riebiai ap
draudę automobilius nepai
sančiai važiuoją, tikėdamie
si nelaimei ištikus gerą ap
draudą gauti.

BAISUS GAISRAS. .
Paryžius. ■— Vienoj iš di

džiausių Paryžiaus krautu
vių — Mągazin au Prinpte- 
nyss ištiko gaisras ir negali
ma jo buvo užgesinti. Gais
rininkai tik stengėsi sulaiky
ti ugnį nuo aplinkinių na
mų.

New York. — 3.000 ran- 
dauninku susitarė nemokėti v.
pakeltų randą. ’ Namų savi
ninkai buvo pranešę, kad 
nuo spalio 1 d. raudos pake-

LIETUVOS TREMTI
NIAI IŠ RUSŲ. ‘

Vašingtonas, IX. 27 d. (L. 
I. Biuras). — Eltos prane
šimu tremtinių ir belaisvių 
grąžinimo Skyriaus prane
ša, kad š, m. rugsėjo 3 d. 
atvyko iš Rusijos .705 trem
tiniai iš Samaros, Smolens
ko ir Vitebsko. Rugsėjo 3 d.

637 tremti-

ŠVEICARAS LAIMĖJO
< LENKTYNES.

B ruselis. — Orlaiviu lenk- 
tynėser kurios prasidėjo rug
sėjo 18 d., laimėjo Šveicari
jos lakūnas Armbruster. 
Antru buvo anglas, o treciu 
amerikonas. , '

PRANAŠAUJA GERUS 
LAIKUS.

New. York. Garsusis
vertelga John Wanamaker 
ir Čharles E. Bedford, Va- 
cuum Oil Co. prezidentas sa
ko, kad neužilgio prasidės 
geri, laikai. . Darbai prasidė- 
sią taip, kad visiems būsią 
darbo.

f-
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sugrįžo agronomas
PRATAPAS.

LIETUVIŲ LENKŲ GIN
ČAS SVARSTOMAS 

. TAUTŲ SĄJUNGOS 
PLENUMO.

Vašingtonas, IX. 28 d. (L. 
Inf. Biuras). — Eltos pra
nešimu rugsėjo 24 d. pradė
jo eiti derybos tarp lietuvių 
ir lenkų Tautų Sąjungos pil
name posėdyje Ženevoje a- 
pie Vilniaus ginčą. Sąjun
gos plenumas pasiūlė abiems 
delegacijoms taikytis ant
ruoju Hymans’o projektu. 
Lenkai atsisakė tą projektą 
priimti, nes jis skiriasi nuo 
pirmojo Hymans’o projek
to, ir protestavo prieš Vil
niaus atidavimą Lietuvai, 
pasiūlydami plebescitą Vil
niaus klausyme ir pareikš- 
dami kad ūktai įvykus, ple- 
bescitui Vilniuje, y Žleligovs- 
lų atitraiiks. Lietuvos Dele
gacija laikėsi savo kontpro- 
jektp ir reikalavo tuojaus 
/Želigovski pašalinti.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
RYGOJ.

Vašingtonas, IX 27 d. (L.

■ Šiomis dienomis iš Lietu
vos sugrįžo' agronomas D. 
Pratapas, kurs‘ baigas yra 
agronomijos mokslus gar
siame ^VisconsinO universi
tete ir dirbo po to valdišką 
darbą, važinėdamas po įvai
rias valstijas. Vyko Lietu
von' ten pasitarnauti ir pri
sidėti prie Lietuvos ūkio pa
kėlimo. Dirbo Žemes Ūkio 
ir Valstybes Turtų ministe
rijoj. Ministerija, o ypač 
pats ministeris Aleksa nei 
kiek .nepaisė Pratapo, net 
nesutiko jam išrendavoti 
dvarą seklų kultūrai uzro- 
ti. Taip dalykams esant ag
ronomas D. Pratapas aplei
do Lietuvą. Dabar Prata
pas.pagatavas vaginėti su L B.). — -Eltos pranešimu 
prakalbomis ii* aiškinti apie šiais metais atidaroma Ry- 
Lietuvos ekonominę padėtį goj mišri (berniukams ir 
■ir ko gali tikėtis Amerikos merginoms) lietuvių gimna- 
lietuviai grįždami Lietuvon.> ’

9

atvyko 
niai.

kas. 
nej. turbūt atsidurs teisman.

mirėMoteris
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LIETUVIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ BENT 

KOKIOS UNIJOS " ‘ 
SU LENKAIS.. . .

Vašingtonas, IX. 28 d. (Iį 
’. B.). — Eltos pranešimu į- 

vairiose Lietuvos vietose yra 
daromi protesto mitingai 
airių skaičius didinasi. Pa
vyzdžiui Merkinėje daromi 
mitingai kur protestuojama 
prieš bent kokios unijos su < 
lenkais. Iš lenkų okupuo
tos dalies Lietuvos, Merki
nėn 'atėjo žmonių kalbėti" 
prieš bent kokią federaciją. 
su lenkais. . ' " .

LINKSMUS ŠOKIAI!
Bengia L. D. S. 1 kuopa

SUBATOJĖ,

SPALIO-OGT. 1 D., 1921
LIETUVIŲ SALĖJ, 

Kampas E ir Silver Streets, , 
Šo. Boston, Mass.

¥
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Gėrbia^niejit '
Tai bus -linksmiausi Šu

kiai, kolde tik yra buvę šioj 
apylinkėj; -Griežš garsi P. 
Kriaučiūno orkestrą. Užtik
riname, kad atsilankę nesi- t 
galiosite. Todėl kviečiame 
visus vietinius ir apylinkės s- 
lietuvius ir lietuvaites atsi- j 
lankyti.
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60604 1r<fi2,s^|WeFąta: Streikuojanti "dar-

4i,48G^a * * Įbitakai verti sušelpimo.
Tad raginame visus aukoti * ... i , ■» Iv. ts., m. • .-.J*

' I Waterburio streikų ir buvusi 
Šelpimo* komitetų,,kad apsau- 

■ gojus dubininkų aukas, kurie 
iŠ Širdies šelpia suvargusius 

— streŪdęrius,. patartume visas
• * 3j77.ro L tos stati per B B/S, Cen-

s,233Bi • Tuomet niekus streiktaių
aukomis nepasinaudos, kaip 

$ 3,828.05 kad. pasinaudojo Waterburio

SD. & Centras visas atikas 
■..... .  ** * '. "* Runifordo streilderiams Inteir-

• $ 85,559.20 nattaal Popiete Kompanijos 
| skelbs. “Darbininke” ir jas tin- 

...$ 1,250.13 kainai išdalins. * *...
2’m~3 ______ Už aukas pasiųsta ti^mg

$ 4a«5./i komitetui L. D. S. neatsako. L. 
5,000.00 • ' D. S. kuopos ir visi kiti turėtu

25o.oo' j laikytis'Seimo nutarimo : vi-
203,51 t lsos aukos streikieriams turi ei- 

3S^ , F per L‘ & Ce®tr4’n 
2,000;00 I...... ' . .<....... , .... ..,.......  ...

priimtas ir sutarta leisti jų ate- J 
torui Bagdonui _rpaaiškinti 
reikahp M. Bagdonas trumpai 
paaiškino,kų jie (Krikš.Demo- 
kratai) yra nuveikę ir kų yra 
pasirengę veikti. Išklausė pra
šymų ir nurodymų ^reikalingu- 

’mų nutarta juos paremti.
5, Kum dr* Oesaitis išneša 

^^tiiuftnios”' moksleivių atsi
šaukimų ir išreiškiąs kad rei
kia juos Šelpti. Vėlta pasiro-; 
de ir Rangiau atsišaukimų; Nu
tarta, kiek išgalint gabius mo- 
ksldvitis Šelpti',, palikta busi
mos Centro valdybos nuožiū
rai.

(Federacijos kongresas užgy- 
tė kultūros vajų 50,000 dol.)

Seimo iŠriųkknygų per* 
Žiūrėtojai: B. Ajanskas, J. 
Mančiunas ir *J. Vaitkus prane
šė, kad knygas rado geroje tva
rkoje vedamas.

Ją pranešimų bei raportų de-‘ 
legatai vienbalsiai priėmė. 
Eita prie rinkimo Centro val
dybos. Pasiūlymas,' kad: pirm., 
rašf, irviž<L butų tfe patys, Įš 
Federacijos Tarybos, o išrink
ti'tiktai: vice pirm., ir du iždo 
globėju. Su tuo visi sutiko.

Sekantiems metams valdy- 
bon pateko: Vice pirm, kum dr. 
Ig. Česaitis, iždo globėjai: kun. 
F. Kemėšis ir B. Ajauskas.

Seimas tapo uždarytas vedė
jo A. Staknio su malda, kurių 
atkalbėjo kun. J. Ambota, 7:45 
vakare.
Seimo vedėjas - Ant. J. Staknys 
Seimo rast. - Jonas S. Glineckis fe
TAUTOS FONDO VALDY

BOS ANTRAŠAI.
Kun. Jonas Švagždys, pirmin. 
*20 Webster st., Brockton, Mass. 
Kun. dr. Ig. Česaitis, vice-pirm. 
2334 S. Oaklęy avė. Chicago' III. 
K. J. Krušinskas, sekretorius 
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 
Juozas B. Šaliunas, Iždininkas 
145 Congress Avė., AVaterbury, 
Conn.
Kun. Fabijonas Kemėšis, Iždo 
globėjas, 1313 IVestminister 
Avė., Detroit, Mięh.N; . 
Baltramiejus Ajauskas, Iždo 
globėjas, 58 Lincoln St., Brigh- 
ton, Mass.

i 
$elplnkui *»>*
Kūdikėlio Jeicttus'NaA Fondu .....

tai jas su prakalbomis. Rapor
tas vietta18ia* pttataš su pa
gyrimu ir pastaba, kad šis ra
portus* butų įtrauktas į proto

kolų ir paskelbtas spaudoje, 
i Iždininkas B. Vaišnora išda- 
V& savo raportų žodžiu, paaiš
kindamas, kad jo "knygos *pil- •• 
nai visur su tinka su raštinin
ko ir stengėsi savo užduotį tia
minai atlikti. Raportas viebnL 
šiai priimtas. . iz

Iždo globėjas kun. F, Kemė
šis raportavo žodžiu. Iš jo ra
porto paaiškėjo!, kad viskas ge- 
rai ir tvarkoje vedama. Kelis 
pykiną peržiurėjo knygas, kaip 
sėkrBtįriaus, taip ir iždininko 
ir vitos rasta tmkamoje tvar- 
kojė.. Raportas priimtas vien
balsiai. Pažymėtina, kad kun. 
F. KemeŠis būdamas valdyboje 
ne tik iždų globojo, bet ir daug 
darbavosi T. Fondo labui agk, 
tuodamas gyvu žodžiu ir per 
spaudų. Antro iždo globėjo ne
sirado seime.

Mandatų komisija raportuo
ja, kad delegatų seime daly
vauja 31 tik ne visų mandatai 
turi dvasios vadovo parašus.

Seimas išreiškė pageidavi
mų, kad ateity visi . mandatai 
turi butų su dvasios vadovo pa
rašais, išskiriant tuos, kur nėra 
lietuvių parapijų, bei kunigų, 
arba kuriose klebonai priešingi 
T. Fondui. Iš tokių vietų už
tenka vien sk. valdybos perašų.

Sveikinimai. L. Steigiamojo 
Seimo narys mokyt. Mikas 
Bagdonas sveikino Seimų nu 
Lietuvos Krikščionių Demokr 
tų ir reiškė varde jų širdii 
padėkų T. Fondui už aukas. 

Atstovas nuo Lietuvos K 
likų Veikimo Centro, kur 
Bumša karštai sveikino se 
kartu pabrėždamas savo i 
kimo tikslų ir prašydama 
uojautos ir paramos. Svei' 
mai priimta gausiu ploj 
Seimas prižadėjo remti jo dar- 
duotę. 
Seka įnešimai ir svarstimai. 
įnešimas, kad Tautos Fondas 
butų sujungtas su Federacija, 
t. y. butų Fed. Centro valdybos 
globoje. Po ilgo išsikalbėjimo 
kun. F. Kemešis pagamino se
kančių rezoliucijų tame klausi
me:

1. T. Fondo Seimas Brooklyn, 
N. Y., nutarė Lietuvos -Raudo
nojo' Kryžiaus ir šv. Vincento 
Pauliečio Rėmimo Draugijų su
jungti vėl su Tautos Fondu ar
timesniais ryšiais, tąip. kad to
ji’ draugija pataptų Tautos'Toii- 
do šelpiamųja sekcija be savo 
atskiros valdybos.

2. Tautos Fondas, pasilikda
mas autonomine organizacija, 
kaip ir lig šiol, tečiau tampre
snių ryšius Federacija palaiky
mui, pereina Federacijos ži-. 
nion. Jojo pirmininkas, sekre
torius ir iždininkas turės būti 
tas pats, kaip ir Federacijos.

3. Tautos Fondo pirminin
kas, sekretorius ir iždininką^ 
esti Federacijos Tarybos na
riais, - - •

Rezoliucija perskaityta ir po 
diskusijų eita prie balsavimo. 
Už rezoliuciją balsavo — 19, 
prieš 10.

Kyla klausimas apie mokes
čių nustatymų. 1. Kak prigule- 
dainas'prie T. Fondo mokėtų 
po 25 e. į mėnesį. 2. Kad mo
kėtų tik po' 10c. į mėnesį. Leis
tą balsavimui. Už 25c.. mokestį 
— didžiuma balsų; už 10c, mo
kestį — 6. Tokiu budu, kiek
vienas narys prigulėdamas prie 
T4 Fondo mokės po 25c. į mė
nesį ar $3.00 į metus,.arba, tik 
į vieiią, kurį Tautos Fondo sky
rius kaip tai: politikos šelpimo 
ąi* kultūros mokant po $1.00 į 
pietus.

įnešimai. 1. Parkviesti gerų 
kalbėto jį iš Lietuvos ir padary
ti gerų agitacijų. Užgirta ir 
palikta tai padaryti Centro val
dybai. .

2. Kad Centro valdyba vary
tų smarkesnę agitacijų pe

Hroektaėi. Mtissi 
RockL'Oi’U IU. 
Blissvllte, K. Y. z . 
Phitaroiphia, Pa. (1^ U 

inoita).
E. Vitiulccgi'ifU l’u. 
Nexv Yom N. Y. 
1‘litHbui'gbr Pa,. XV. E, 
WavnUuvy, Conn.

gautos Fondo Seimas buvo 
1 dl rugsėjo*, 1921 m., Karalie
nės Anitiolų parapijos svetainė
je, Brooklyių M y!\ Seimų 
Barė su maldą kumįK. Urbona- 
vyčius, Tautos Fondo pirminin
kas 2:30 po pietų., y .

Delegatai pribuvo šių sky

B. Vtoevičįutė, A, Staknys, “ . 
Ahtūlis, N. Stankiute, J, Žemai
tis;"' .
. G sk., Baltimorė, Md. J.
Čeįjtakas.

11 sk., S>o. Boston, Mass., — 
ktm. K Ujbonavyčius, J, Gli- 
neckis, Pr. Gudas, A. F* Kųei- 
žys.
- 12 sk., Athol, Mass. — kum 
*ĄŪg. Petraitis.

13 sk., Brooklyn, N. Y. —- K-
J. Kmšinskas.

18 sk., Brooklyn, N*. Y. — 
kith. N. Petkus* ’

30 sk., Worcester, Mass* — 
J* Ročkienė, J. Leonaltė, J* ■ 
Svirskas, V, Liutldenė, kum Ji • 
J. Jakaitis.

33 sk., Harford, Conn. — J. 
Mončiunas, kum J. Ambota.

35 sk., Cambridge, Mass. —
A* Vaisiauskas.

36 sk., Brockton, Mass. — M. 
Abračinskas.

37 sk., Brighton, Mass. — B. 
‘Ajauskas.

*40 sk., Waterbury, Conn. —
. į. Tautila.,

52 sk., Norrcood, Mass. — 
kun. V. Taškunas, A. Kailiunas

65 sk., Amsterdam, N. Y. —-
J. Tamąšauskas.

87 sk., Laxvrence, Mass* — 
R. Kukliene, M. Morkūnas, 
klier. Pr. M. Juras, T. Skusevi- 
čius.

106 sk., Philadelphia, Pa. J.
Skaparas. 

r_ ,109 sk., Bridgeville, Pa.—-
r~ku'n. A. Jurgutis.

Centro valdybos.nariai: kun.
M. Pankus, B. V. Vaišnora. 

Nuo Katalikų Veikimo Cen
tro Lietuvoje — kun. B. Buųi- 
Ša/ r

.. Nuo Lietuvos Krikščionių 
Demokratų —- L. Steigiamojo 
Seimo narys Mikas Bagdonas. 

Svečiai: Kum dr. Česaitis, 
/■'adVi Bronza, kun. N. Pakalnis, 
kilį; J- Gudavičius,:A1. Kohan- 
skiutė, klier. J. Narvydas, kun. 
J.’Bakšys, L. Šimutis, M. Joku- 
baite S. Ki’oliutė, O. Kašėtai
tė, J. Jarmalavičiutė. Svečiams 
buvo suteiktas patariamasis 
balsas.

Seimo- vedėjais šie asmenys: 
PĮrm. A. Staknys, pagel. M. A^ 
brąčinskas, rast., J. Glineckis, 
pagelb. kun. M. Pankus. Kny
gų peržiūrėjimui išrinkta: B. 
Ajauskas, J. Mančiunas, J. Vai- 
tkus. Mandatų, skundų ir įne
šimų komisijon pateko: klier. 
Pr. M. Jmąs, J. Svirskas. Val
dybai užėmus savo vietas, rast, 

i J. Glineckis perskaitė, pereitų 
; metų T. Fondo Seimo protoko- 
; talęuris tapa priimtas su kun. 
L Ąmboto pastaba, kad būtų nu- 
į pirkta knyga ir visi Tautos 
* Fondo protoliplai jon surašyti. 
; Knygų parūpinti palikta busia- 
. nčiai cenkro valdybai,n - * * *

Seku Centro valdybos ii ko* 
f nčiai Centro valdybai. 
[ Pirm, kun Urbonavyčius ra- 
| portaVo žodžiu. Tarp kitko išsi- 
| reiškė, kad T. Fondo šių metų 
| veikime, visų nutarimų pilnai 
| negalėjo išpildyti del'tulų priė
ji žaseių, kartu turėjo nėpagei 
| daujamų nesmagumų. Bet vis- 
f gi nemažai darbavosi utlikinė- 
P damas savo užduotį* Iš proto- 
I kola visi nutarimai buvo sten- 
I glamasi pildyti. Raportas vien- 
| balsiui priimtas su padėka, 
g. Vice pirim, kun* A. M. Pan- 
| kaus, raportas taipgi priimtas. 
E Antra vice pirm* seimun ne- 
I pribuvo ir raporto nepristatė. 

Rast. K. J* Krušinskas rapor- 
& tų išdavė raštu ;, taipgi ir smtd- 
f. kmonišką atskaitų pajamų ir 
f. Išlaidų, Iš raporto pasirodė, kad 

raštininkas darbavosi, Įdek pa-.remti Krikščionių Demok ♦ 
f jėgos teidd. Tankiai takč ko-partijų Lietuvoje. Liešiu
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spaudų ir gyvu žodžiu.
3. Kad visi pinigai skiria 

šelpimui moksleivių •* Lietuv 
butų siunčiami Lietuvos Kf 
likų veikimo Centro valdy .

4. I<un. F. Kemėšis inešė i
U

TAUTOS FONDO SEIMUI 
SEKRETORIAUS 

RAPORTAS.
Pereito Seimo užgirtsį Kultūros va

jų Federacijos Kongresas pakeitė Lie
tuvos Laisvės vajum, kuris ir. tapo į- 
vykintns Lapkričio ir Gruodžio mėne; 
siuose. . ' ' ■

Paskelbus Liet, Laisvės'Vajų kal
bėtoju iš kitur negavome, prisiėjo nau> 
deties tomis pačiomis jėgomis ką tu
rėjome, likosi užkviesti keletas kalbė
tojų, iš kurių daigiausia prakalbų pa=. 
sakė: p. L. šimutis, “Garso” redakto
rių. Kiek mažiau Kun. Petraitis, J. B. 
šaitanas, Kun. Kemėšis, Kun. Bakšys 
ir keletas kitų. Aš pats aplankiau se
kančias kolionijas: -Nevvark, N. J.; Ma
lta noy City, Shenandoah, • Girardville, 
Gilberton, Frackville. Miiiersviile, St. 
Clair, Pittsburgb. S. S. Pittsburgh— 
McKees Rocks, Homestead, Bridgevi- 
ile, Eilstvorth, Pa.

Atsižvelgiant į bedarbę ii\agitaci
jų iš pusės laisvosios spaudos, prieg 
tam Liet. Atstovo p. J. Vileišio nusi
statymas griežtai prieš Tautos Fon
dų, beabejo pakenkė kiek, bet visgi 
šios kolionijos surinko šias sumas,. ir 
taip: 
Cleveland. Ohio. 
Cicero, III. 
W<»rcester, Mass; 
Cliieago, III., N. S. 
Chicago, III., 18-th Street

(ir 500 markių) 
Detroit, Mich. 93 sk. 
Philadelphia, Pa. 21 šit. 
Baltimore. Md.
Pėr-Braugų Kud. J. Nušl^Fond. 1,545.00 
'.Brooklyn, N. Y. N. S.
Pittston, Pa. 
Hartford, Conn. 
Pu Boiš, Pa. 
Brooklyn* N. Y., S. S. 
Universiteto Fondas 
^lalmnoy City, Pa. 
Btidgepovt, Conn. 
Nuošimtis 
Homestead, Pu.
Chicago, III., IVest Slfle 
BetrpR, Mieli. 8 sk. 
Nemirk, N. J. ' ,; 
Atimi, Mass. j
'outh Boston, Muss. • 
'nunokta, Pa. 
i.vy Britam* Conn.

Mętralt, Mkh. (88 skj 
Thotupsmnville, Conn. 

Mass.
\ forest Cityj ršr. * 
Aan rence, Mass.^ 
Shenmaloeh, I»a. 
gVLoufe, Mo. 
Clitctigo( IH„ Brktaeport 
C. Braoklyn, N„ y. 
Grnnit Rnpl:dšt Mieli.
illnorsville, I’n. 

: loehester, N, Y, 
RliambetĮi, 
ChlcflgOį UL,. H. Bark, 

’jtetir ilaven, Conn.
Clilberton, Rn.,' 
Cambridge* Mass. 
Amsterdnm, M y. 
Bfiglrtort, Jlusk- 
Greenflėld, Muss. 
Serantctaj Pa. 
^Sprlhgfleld, 111, 
Bentleyville, l’u. 
AVnukegan, Ilj. 
klttsburgH S. S. 
Oglcsby, k. Y. 
Reading, I’n. . 
Schenectady, N. Y^ 
Chicago, IIV T, df L. 
Hazleton, Ra. • 
Bridgeville, Pa. 
Tarnautai, Pa. 
Mtaden, XV. Vu. 
Kaukokeė, I1T. 
Ručine, \Vis. 
<)ld Forge, Pa. 
AVilson, pa. 
\Vest Scratiton, Pa. 
Chester, Pa. 
Mlners Mills, Pa. 
Brondford, Conn. ' 
tVestville, UI.. 
Nonvood, Mass. ’ - 
Girardville, Pn; 
Taylorville, III. 
Pmiuonoėk. Conn. 
Le\viston, Me. 
Moumbįviile, W. Va. 
Mlddleboro, Muss. 
Esport, Pa. 
S. Bend, Ind. 
Chicago, Vyiių apskr. 
So. Chicago, III. 
Kenosba, Wis. 
Chicago Heights,- III. 
Manchester, N. IT. 
Inkerman, Pa. 
Manchester, Conn. 
Buenos Ayres, Argentina > 
Per “Draugų” __
New Philadelphia, Pa. 
Elizabeth, N. J. 
Gary, Ind. 
Frackville, Pa. 
Harrison, N. J. 
Easton, Pa. 
Gardner, Mass.
?ortland. Oreg.__
Elmiru, N. Y. 
St. Clair, ■ Po/ ' ■ '■r- '
N. Y. ir N. J; LDS., apskr. 
Beckemeyer, III.
Le\viston, Me. 
iVilkes-Barre, Pa. 
Vandęrgrift, Pa. 
New London, XVis. 
Kingston, Pa. 
Curtis Bay, Md.
Chięago, III. (Roseland) 
.Tohnston City, TU. 
Plains, Pa. '•'
Cranford, N. J. 
Rockville, Conn. 
Couldale, Pa'. 
Reinerton, Pa. 
CoUinsvtlIe, III. 
Torontor-Canada 
Hudson,. Pa. 
Tėrsey Citv, N. .T. 
Steubenville, Ohlo 
Maspeth, N. Y. 
Erie, Pa. 
Fnrt Carbon. Pa'. 
Hudson Heightš, N. J. 
Overbrook, Pa. 
Valparaiso, Ind. 
Boyne City, Mieli. 
Montreal, Canada 
Naugatuck, Conn.. 
Rio Grande, Bruzilia. 
Sheboygan, XV is. 
.Bremerton, IVasli.

$3,947.37
3,931.32
2,734.57
2.639.72

Ii

1.988.73
1,9.50.67
1.S71.24
1,615.05

1,46^8
1,460.00
1,146.50 
14ro.ro 
■1,075.38 
1,028.33 
1,020.62 
1,010.50 

« 940.83
821.44.

v 800.24 
.800.84
783^Ū
760.94 
764.00 
763.75 
7.ro.ro
722.81 
718.lk) 
oro.ie

a

624.10
W.eo
580,70 
nroao
583,76

i*

mai 
508,75 
4TO.3S 
4M.ro 
43e.ro 
437.63 
42*4.05 
410,27 
m.5o 
400.31 
400.00
378.44 
345.00 
339.02 
330.ro
310.25 
296.01
294.50 

*-.Mro
282.00
274.45 
270.44

^>65.00
264.50
256.25 
254.ro
255.50 
249.55 
240,00 
207.()p 
203.10 
187.07 
iso.ro 
174.00 
173.78 
iro.ro 
15200
142.30
139.50 
136.00 
135,00 
134.65 
120.00
118.50 
115.75
110.31 
107.12 
105.00 
104.35
103.50 
103.00 
100.00 
100.00 
100.00

. 85.70
77.50 
76.00 
76.00 
71.31
65.50 
65.00
62.25

‘ 60.00
59.50
54.50 
52.83 
52.00 
50.00 
50.00 
50.00 

'50.00 
50.00

• 49.33 
.46.80 
35.00, 
35.00 
34.00 
33.00
32.25 
30U0 
30.00 
30.00 
2§.OO

•26.00 
21.10 
21.00 
20.00 
15.00
14.50
12.50 
10.00 
10.00 
*10.00
10.00 
10.00 
8.00 
6.00 
5.4<r 
5.00 
3.25 
2.50 
1.50.
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/olltižknĮ akcijai
ujiiUs L. L. Reikalams * •

4 —*

; tituūrba relkaiaiita , ..
■Universiteto .... • .•«* . • •,* *, * <
Auh.'Meškauskas surinko .,*.<* 
Kun* K Kilkim Romos studentams 
Nuoš. Kun. LftUMliJIu Fomlo

- - * *

\ -

♦ ■« « * r F » • r f * r ♦

H » o M H ,1 «

.10 nuoš. atsargos’
5 inioS. lėšoms ..

«

k

X

’ DŽIOVOS AUKĄ.'

Jau silpsta krūtinė... 
Vaidenas kapai... z 
'Gyvens nebiįgai * : 
Mintis paskutinė...
Širdis tankiai plaka, 
Atkosia krauju, 
Mirtis su kardu" 
Pastoja jau talm...
Nusilpo gyvybe^

, J i džiovos auka/ 
Mirtis jau pikta 
Jtį neš* amžinybėn...
Persunki karione ' 
Paėdė jięgaSj

v
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$ 42,092.47 pakiek .išgalite. prisiimnus
• 6,562.38 ■■ - -■ ■

1,043,73'
130.00
203.51
237.68

.«>

1
e. f. # F r ♦
fe » fe • fe fe *

f F fe » F ♦
* « < *».

r
fe

fe 
F

• ' F F *
• • F

4

ItalanaaS itao 1 d. Rugsėjo 1026 in.

Lutiti ....

t * * <e r * >'■ *r r F f *
» «1 * fe»

t
M it

k-

♦ «

4

<

• > fe .
- I

»'l »

f

9 » • fr 
" ; . . IŠMOKĖJIMAI,

šelpimui L., II, K. R. U. ir šv. a Paulo ĮJr. 
Kūdikėlio .Jėzaus Našlaičių Fondo Atst. .

Kultūros Šveicarijos Mokat. paskola .... 
Amerikos ’Mofcsl. paskola..........

i . Romos Moksl. paskola ......... . .
L. K. V. Centrui ..............
Kun. Meškauskui jo surinktų aukų........
Kum .Meškauskui iš Kun. Laukaičio Fondo
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Politiškai akcijai kelionės ................. 
L. I’rez. Stulginskiui (2,683.807 mark.) ■........
Kun. A. Jusaitis už kitygas Kist, of L. Nat. . 
L. Atst. J. Vileišiui, Llėt, Laisvės reikalams ; 
L. Atst. V. Camecklui vokiškomis markėmis .

Organizacijos išlaidos, knygų spauda ...
Ofiso spauda

Kelionės vajaus reikalams .. ... ............. ....
Sekretoriui alga už 10 mėnesių
Ofiso renda ..................................................
Krasaženkiial .......... .......
Kabeliui Europon ......................... ...............
Ofiso popiera lr kiti reikmenys............
Sai’e Deposit Bos .. . ................'.............. .
Radavičiaus pratęst, čekis $1.75, espresš $2.26............4
... ■ \

: , X
Atmokėtu už Liet, pušto ženklelius, L. Misijai ............
Vėliavėlių užsakyta .......................................

Labu......... ....................... ............ . .

» «

- •

V

• ■ • t
• • • •
• • • •
* • • • 
fe « « •

a

94.88
$ 9,377.24

■ r ■*.

38,632.54 
100.00

, . 381.00
» 5,000

APIE BANKĄ LIETUVOJ.

“Aidas” leidžiamas Iaikraš? 
lis rusu kalba' Lietuvoje, rašo 
savo No. 175, birželio 27 ck

* . TABPTAOTINtO BANKO
ISk ■ įkūrimas.

Į Amerikos Lietuvių Prekybos 
. 628*25 ' Bendrovė vis plačiau ir plačiau
i,5oo.oo plečia savo veikimų Lietuvoje.

no.ro Bendrovės iniciatyva tapo" įkų-
rtas “Tarptautinis Bankas,” 

23 Bankas pradėjo savo veikimų
jkoo jau nuo' 1921 metų gegužės 15

4.oi d. Birželio 7 d. buvo sušauktas
-------------------- - pirmas akcininkų susirinkimas, 

$ s.ni.os jbuvo išrinkta Valdyba į kurių 
° iro ooĮi^o: ^onas Romanas, kaipo 

$ ro 753A9 Į prezidentas, Leonas Zukaus 
ir 5.000 m. kas, Gediminus — Beiižanskis 
$504,272.05 — Klausutis, kandidatais J., 

482,285.95 Į Kaupas, Pr. Virakas, J. Cunys. 
Į revizijos komisijų: 
D-ras Šimkus, J. Zųbrickis, 

....$295,815.16------------- į įr.Ąu Šlekaitis-

.... ii2.926.37 ‘ , Pusė pamatinio kapitalo jau
”” I surinkta susirinkimas patvir-

^2 88^42 pi110 Banko veikimo pradžių.
~Bankas turi savo tikslų, kad 

t $482,285.95 palengvinus Amerikos Lietu*
.•....$504,272.05 Ivi'ams finansinį susižinojimų
...... 482,285.95 Įsu Lietuva. Kad geriau patar- 

_ oo_ • navųs Bankas atidaro* savo • • •«• *p mx«<7ou«J-v i « • • i • .skyrius kituose įmestuose.
K. J. KRUšINSKAS, Tautos Fondo. Sekretorius. Kaip mums teko iki Šiol pas- 
r,._ . ,r>.»__ __________ ______ tėbėti, jog visos įstaigos įkur

•:

• •••••••

f

Nuo {steigimo T. Fondo iki Rugsėjo 1921 pajukui buvo
Nuo Įsteigimo T. F. iki 1 Rugsėjo 1921 išmokėta..........

Rugsėjo 1 d. 1921 m. T. F. ižde lieka.......................  ‘ . $ 21,986.10
ABljipNOS TAUTOS FONDO IŠLAIDOS, BŪTENT:

Politiškai akčijal1 išlė.l’strf' ....................t....
šelpimui Išleista ■ *. .-iui .. .•............
Kultūros reikalams ............................. .
Organizacijai, t. y. Tautos Foudo reikalams 
.Nuostolis parduodant Liberty Bonus ......

a

t

t •'

Labu <
Kadangi viso pajamų buvo 
Išmokėta gi ..................

•

Rugsėjo 1 d. ižde randasi

.’-. -- ti5^’ tos Bendrovė iškarto pradeda
„Irint t.} visų kompanijos darb- ™ktl P^la™ «**»!?' “« 
W mų intrygį ir konSpiracipj, t,k,m?’ ’°f.Bankas lsk”to 

mes laikomi kaip uoli sjmpatijos .par Lietuvos
Nors lrnmnnniin hondo ir piheelUS.Be^VatbiaUSiaS t&S-

’ <

RUMF0RD, ME. -

RUMFORDO STREIKIERIŲ 
? ATSIŠAUKIMAS.

Gerbiamieji broliai ir seserys, 
darbininkai ir darbininkės! ten pradėti operuoti savo dirb- 
Jums jau teko’ girdėti ir skai- tuvės su pagelba streiklaužių, 
tyti apie popieriaus darbiniu- bet tas kompanijai taip “ sekas’ lbU 
kų streikus, kurie prasidėjo po kad apie 7.000.000 dol. turi nuo- p18, 
įvairius-miestus ir miestelius|stolių. Tai tas “pelningas”!—^,------ - ------- - -----------
Suvienytų Valstijų h* Kanados'kompanijos darbas pilnai ver- TTAi>r«TTn?iffTAivrG

čia mus būti-pergalėtojais Ypač ‘ ’ TT^TTnTATTTA 8
jei jus draugai,ir draugės atei- ’ n .. r *
Bite mums į pageltą. Nedrąsiai Gaila man jonelių, 
kreipiamės‘ f jus, prašydami *«“? V1?J,
aulru ir nepasig^lėti'po kale- ■ ^keh«’
įį skatiką paaukuoti vargstam Naslamnj vargs,, 
čioms šeimynoms ir alkstan
tiems kūdikiams, nes artinasi 
šalta žiema, kuri dar daugiau 
prisidės prie musų vargų. Kom-į 
panijos yra viltis, kų jos perka-Į 
mi agitatoriai, šnipai, detekty
vai, policija ir milicija nepri
verčia mus grįžti į darbų, tai 
šaltis jprivers. Bet jeigu jus, 
draugai, broliai darbininkai, 
paduosite savo broliškų, darbi- 
ninkiška ranką, paaukodami po 
keletu .skatikų, tuomet mums 
nieka^nebaisu. Sreikuojančių 
lietuvių skyriaus Komitetas;
Pirin F. Šimėnas, -
Rast. Jonas Kaulaičia,
Ižd; * K. Jerešunas.
Iždo glob,. A. Kaladainskas.

P* Š* 'Aukas siųskite raštinin
ko vardu sekančių adresu:.

Nors kompanija bando šen ir ir r, ,.i d 'las Bendroves duoti gerų, rim
tų sąžiningų patarnavimų Lie
tuvos bei Amerikos Lietuvia
ms.

nuo l-mps ir 11-tos dienos ge
gužes. Tuo laiku išėjo 19-kos 
kompanijų t vergai • (darbinin
kai) į atvirų kovą prieš savo1 
išnaudotojus darbdavius, kapi
talistus.

Bet kitos kompanijos seniau 
jau susitaikė ir, darbininkai iš
ėjo pergalėtojais ir laimėtojais 
savo tiesų. Pasiliko tiktai vie
na iš didžiausių kompanijų In- 
ternational- Papei?- Company, 
Iruti stengėsi savo darbininkus 
nustumti į vergiją ir atimti’ vi
sas teises, -kurias darbininkai 
yra iškovoję pęr daug metų 
sunkios savo kovos. Iuternatio- 
nal Paper Company nori panai-, 
kinti darbininkų ... .organizacijų 
(unijų,) numušti tas pačias- 
ubagiskas algas ant 30 nuošim
čių, panaikinti evtra mokestį 
už viršlaikį (over time.) O sv
arbiausias yra kompanijas, ti
kslas panaikinti 8-nių valandų 
darbų ir vietoje to įvesti 11-ką 
ir 13-kų valandų.

Taigi, g 
sesutės! Matote musų teisia-, 
gus reikalavimus arba laikymo- >. ■ j
gel metą* Nes musų laimėjL pirkite iždiuinkbi valdui

K* JenUunas, 
223 Pint St., \.

Runiford, Me.'

■ rIdėjas savas
> Skaityt reik svajone....

Jau jos žuvo gyvos,— 
Skelbėjas jų žus,— 
Oi Re — jos nežūsi.. 
Pakils, išbujos, nugalėsi..

VargoPoetą.
• 'į

*

■»

urbiamieji broliui ir Jonas Kaiilaičia,
‘ ; ■ 1?. Q. 80x 327,

Rumfordj Mfc.
Bitorkųe^ame iškovoję pertIur* *mwy ovderius iš^

mas yra jnsų laimėjimas. Musų ■ 
pergalė yra jmsų pergalė.. ®u- 

, darni penki$*inėnešhis ant ko-K
Kaunas Vos tako jau pavargome, nn^

silpnėjome. mataiališlta Bet»< Visos aMmslm| wdoju-j

i

Kiek tų vargdienėlių 
Tebėr bė duonelės, 
Kiek tų senutėlių 
Netur nė grįtelės.

Kiek yra ligoniu 
Jaunų ir semt, 
Kurie ligonis jokių 
Neturi vaistų.

i 7 
-‘K;.

širdį labai spaudžia 
Į juos pažiūrėt:

. Kode! aš, menkutė, 
'Negaliu padėt.

ŠT^LIS.
Duiiks-duiiks į langelį, 
Atverk jį, mergele:' 
J Štai ant kiemo 

šalta žiemai
Kėr kur gauti ųei grūdelio. 
Ir mergytei pagailėjo, 
Šiltų kerių pažadėjo, . »• 

0 paukštelė jai dėkinga 
TO jo8 širdį maloningų 

Visų vasarų čiauškėjo.

3j77.ro
14ro.ro
7.ro.ro
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ginklų parduoti ir taip visko. as pa-
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KARIO TATAKAg 
“DARBININKUI”

T“

pe dėl joJJBIUULRt JI *aiP YiniKVj JAV uvi JW —

kas buvo prieš vokiškus įsta- manyti, kodėl jis neišduoda- 
r Tuo It^kn bėįda- '

vo iŠ vokiečių rusų belaisviai
mus valdžiai už tokius krau- 
geringus darbus t Aš manau, 
kad tos nedaroma, todėl, kad

rujgĮų, j tt
Lietuvių paętovumų že

mės dirbime ir prisirisimą

lt

tymus. ■*. Tuo laiku begda- 

tai jis tėmydavo, kas jiems val-

Maritišis,

a lietuvių kultūra ir jų prie
ČIGONAŠGUDRUS — LIE- « , . v , . , .. , . x
TUVKk DAR GUDRESNIS! nologas,,baletas, eilės, dainos ir j uzs>spiraamas, kad jam par-Į^^ges žydai superka netik ge-

’Čigonas sykį-ėjo lietuvio dar
žan .kopūstų vogti ir norėda
mas kad tai nebūtų vagystė ė-
mė piautis kopūstų galvas ;i

*
H«m Lietuvoje labiau w valstybių Lietuvon puo-I ^ 8oa . t

£amo B&i&mmo, W Jnnus aprašant. Pavysim 
mes djrbuuąs; nore jre daug enką chromktmnkas Kob- , o g 
kantrybes, tnuso) vargo lakas .aprašydamas1191 me. R .ffl’ Iiį.^vi§tol*[sina 
reikalingas, bet-nė vienojefa lenką karaliaus Kaiimie-ĮwrttXfe 
srityje taip noriai, viaū sa-|ro teisingojo žygius; į jot- įLuelis Šieneli niovėme mere 
vo esybe, keturis įdirba, ~ žeme-pastebi, kad jo įg teigag galeliu grėbė, 

kaip prie žemes. As manau, kariuomene išdeginusi, dau-^.. .f
kad pusė tų lietuviu, kurie gybę trobė(sią arba klėčių su S į k

ten ,3« butą mine loęk galima iston- m į dar.
žemes Lietuvoje, turėję. Kre joS; pastebėti, Wo dykiau- L daja feaip Sienelį var. 
dyvas, kad heterastaip la. šioji Lietuviu grame ir nuoLr. 
bai žemdirbiarimą mėgsta, kitą žemės dirbime atsiliku- . .’ rt ■ / ■. ’. ,
nes tflc tas darbas mums ma-k Rusą gi xnrirašt»jnkas ® kį .Tau’paH ncJ 
fonus, kuras mwnyses«akpra^taias Rusą Lame- Lvi ka|])a
Įdomumo, savy^taraIhraa žygi pnes.W pat joteL^^ fovaisM
ptotagos .esmes, aiškaus vingius, fr. &ileiSK.
tikslo, kuris duoda progos dyieją sodybą didi jo ka- ako W lietu-

■« tobant jame gyventi, jj nuomene pnsisotmns!, sąvoku žemgs dirWmu -au aM 
jausti. Manau? tie geriau, avkhus priserusi te;uepa-L ,j seBiausią laikij užsi- 
sia supras si mano pasaky-l jegdama visa iš karto 
ma, kurie fabrikuose dirba, [naudoti likusį turėjusį sude-Į *., 
Paduos, pavyzdžiui, tobri-[ginti. Kitas leiikų rašyto- vTTtžl 
ke darbininkui visam dide-Į ■ as Kraševskis, stebisi senų- 
liausiatn fabriko mechaniz- j 
me kokia rankenėlę sukti Ar [ žemės prisirišimu, nes jie 
kokių norsksagutę paskirtų užimdami visą kraštą*nuo 
laiku paspausti ir jis ją su-Į Baltijos jūrės ligif Nemuno 
ka, spaudžia, per dienų die-| radę čia tik pelkės, balas ir 
nas, nežinodamas kam ir ko-j nepereinamas gilias. ' Lie-j 
dek Žinoma^ toks darbas Į tuviai to nenusigando -—jie 
neturi jokio įdomumo, jo-[savo darbštumu pelkes greit Įmaišą ir skaityti jas: viena. 

*kios dėl paties darbininko Į išdžiovino, miškus deginda- dvi, frys, ketiu-los," perikios, še- 
esmės. O lietuvis nepripra-Įmi dirvą taisė, akmenis iš-pios 
tęs, taip mechaniškai gyven- [ rinko ir už ‘ kįk laiko mes 
ti; jis daugiau gyvena siela, matome jau Lietuvoje žemę 
viduriu, dalyko esme ir dėl- daug derlingesnę negu pas 
to jam niekas taip neatsako, Į jos kaimynus.
kaip juoda’ žemelė, iš kurios Į 

-gyvybė trykšte tryška, verž-Į, 
te veržiasi,' kurioje jis savo 
prakaitą išliejęs tuoj bus 
gauna justi savo darbo vai-

i k- . |tuvoje buvęs su ugnies deį-Įm£dsu iš lietuvio daržo lauk,
Kad labiaus suprasti, I .v • -r> ± /iQ,.. . T. , .v jT, i _ I ve Gabija nsamas. Beto,kaip Lietuvoje žemdirbystei . , A • • . /-i i i -v- randame 'lietuvių, mitologi-megiamas dalykas pasiziu-į.

rekime į jį istorijos šviesoje. [JA __- - ‘ &
i Mokslininkai, kaip Vokie-L e^~‘ , . . .
’ ... . , .j y.5. , Iba kaip Praetorius ją vadi-tijos istorikas Piei'son as, I , j • \T d , v . . i-r v i • na, Žemelę — deivę, kurios Lenkų rašytojas Krasevskis | ’ Y ’

ir kiti sako, krid žemės dir-Į \ . . - . .
,. v , . . .. Idant ir baigiant laukų darbinių lietuviai paveldėję jau |, , , X- J.•v /l. . . j Ibus kloties maldauta, ar uziš savo protėvių — mdoeu- ,• ,. . TZ 7 ..ropfeėiiL Mūsą istorikas Lderll,» de^y?ta’ ^ėvstasLal^ ir Įikti nekaltu. Tote 

i \ 1L-/1 tZ • Į tai patvirtindamas pasakoja gi hėtuvys. išsirovęs storą bas-
®.1? ® a ?s S.? kad tai šventei buvęs tam pi ėmė kulti čigonui hugaran ir

tqrajojatnelietuvmuzsiemi-Į... ,.v . , 1 .................
ma, taip pat sako, kad Že- ^T 18 jaVlJ ^BS“
mės dalbas turįs Lietuvoje lzemba1^ daromas. Ji ge-

■ 4

—sekmas nevbgkk. ” to 
sekmų galvų praleidęs, vėl pio- 
vė nuo pirmos.
Tokiu būdu vyrelis . prisipiovė 
kopūstų galvų pilnų maišų ir 
širdy dBau^ėsi kad n^jpapildė 
jokios nuodėmės, nes pildyda
mas sekmų Dievo prisakymų 
‘ ‘ nevo'gk! 7 praleidę’ sekmas ko
pūstų gaivus .nenuplaudamas.

Kaip lietuviai buvo žemę 
nilmylčję parodo pats jų ti
kėjimas. To pat vokiečių is
toriko Praetoriaus pasuko-J Taip besidžiaugdamas byrė
jimu, javų apdirbimas Lie-[lis jau norėjo traukti su pilnu

bet tuoj užstojo jam kelią dar
žo savininkas — lietuvis, kuris 
tėmijo ir laukė kol tas užbaigs 
vogimą. Kadangi čigonas savo 

-Žeminę, Žeminėlę, ar- [gudrumu norėjo' pievą apgauti 
~ ' '“ ir neturėti • jokios nuodėmės

xx<x, — v.vxvV” ant savęs už vogimą tai dabar
nelaimėje šauktasi, prade- Betevys panorėjo taip pat at- 

mokėti bausme čigonui uz vo
gimą, bet, taip pat kaip pada- 
Irė čigonas, “apeiti” Dievopri-

1 VLVL U^4.** T v#J AMAM ^jAVrA***-* * fc** p " ▼ J

Gerbiamas ‘{Darbininke į” > Į gyti duodamo ir kelioliką dfe-i žmonės bijo, kad vėliau plėši- 
Seniai jau su Tavimi-dali- nų pats su belaisviais girioje [kai už-tai jų nepadegtų, ar ne

baus jausmais!... Taigi liuosą [pragyveno . kaipo vokiečių [užmuštų. 4 -.
valandėlę turėdamas brėžiui“prasikaltėlis”. Tą visąką sa-j Tai mat kokių išgamų, buvo 
jerr Tave,, mūsų lankytojau J vo patylimą išpasakojo vokie* privisę lietuvių tarpe, sunkiai- 
^Darbininke’’ broliams lietu-lčių žančtotoms ir paskui su jais[siaiS; laikais. ,

viams Amerikoje, nors menkas važįnėdavo kratos (revizijas) Į Liudvinavos Parap, Pilietis, 
savo žinutes iš mūsų Tėvynčsįda'rydami. Pas vienus rasdavo] * s-
sūnų,— kareivėlių gyvenimoi jką, o pas Mugamą nieko nėra- PADĖKA UŽ LAIKBAŠOIUS. 
Ksant ramiam stovim' frontelsdavo, bet visus Įtartuosius ari Gerbiamai Lietuvių .Darbi-’ 
Lietuvos Kareiviai netik tarny- Įreštoodąvo ir po kelioliką die- ninku Sąjungai bostone, dūko* 
bos laiku darbuojas, bet ir Kuo- [irų kalė jimuose vargindavo ild I janie už laikf aščius. Gaunam, 
su laikų, atėję nuo užsiėmimojt^inėjimus padarydavo. Taip kartus.; UŽ kūrinąs' Tams- 
gnebiasi naudingo drirho It t [gi darė ir-belaisvlų medžioMes toms širdingai 'deko jame. Ga- 
skaitymo, rrašymo -ir tt Kad [po miškus,' Daugumą išduotiv vę Tatosti) laikraščius susiren- 
Švietimo darbas kariuomenė- jiį nuteigdavo po kelis^ ‘ mene- kam, būreliu, skaitome ir geri- 
je labiaus ir tikslingiau plėtotu, sius ir net metus kalė jimah. mės. .
tol tam tikslui kariuomenės da-1 Iš daugybes išdavyšeių ke- Sunkia pagarba, 
lysė gyvdoja švietimo konusi-Įlias čia paduosiu, nes juos ge- Lietuvos pilietis Ant, LatVėnas 
jos, kurių pastangomis kuria-[rai žinau to pažįstų. Pas Vin- • 1„..,2^— 
mos mokyklos, knyginėliai m eaMolevieių, AstiūMų Imu BiedSPEKTILIAOTA LIETUVOJ 
kiti panašus dalykėliai to ttJ Mas užvedė žandarus, kurie Kadangi dm Lietuvoj rėk vi- 
Teipogi yra rengiami vakarė-jrado pas jį šautuvą irž Įtą gūvo Uoja arklius reikalingus ka
liai su vaidinimais ir pasiliri-p niekus, sunkaus kalėjimo. Ne- viuomėnei nežiūrint, kad to vei- 
ksminimaįs/ 1921 m. rugpjūčiotena*kur buvo išvarytas, tiktajniusr Ūkininkai bei yalstie- 
28 kl. III p. Divizijos Stabo ka-Į girdėjau, kad iš didelio Vargo čiai netekę gerųjų arklių perka 

spektaldį buvoįneteko sveikatos ir mirė. Kitą kitus. Bet sunitu jau tokius ir 
vaidinama vieno veiksmo ko-fiSdavė savo artimą- giminaitį|už tokią kainą nupirkti delei

• mediją “Daina be galo-* . mo-įJuna Juknelį’iš Padavonio kr|gpįū<uli'acijos. Patėmijau par 

griežiant karo orkestrui mūsų [duotų revolverį. Kaipo gimi- [tuosius arklius, bet ir kumeliu- 
kereivėliai gražiai šoko ir 9jai- įnamiui parodėm Užtai nežinau Į to vęda kur brangiau par- 
de. Taigi, surengtos fronte ko- [kiek tapo•nuoteistos, tikmėgino [duoti, o žmones daug permoka 
kios nors naudingos pramogos pabėgti jr vokiečiai nušovė Tr- Į žydams. Reikti) kreipti domės 
visiems suteikia gražaus ūpo. ečią išdavė Antaną Matulį iš jį įaį Lietuvos Valdžiai.
Esu labai dėkingas Amerikos Gūdupių k. už surūdijusį civilį Į . k Palevenietis
lietuviams, kurie siunčia ma
no vayrdu laikraščiius, kuriais) 
daug brolužių — kareivių pa
siseka patraukti prie didesnio 
noro_skaitymo ir supratimd ko
kią naudą atneša švietimo dar
bas ir tt.

Tai'gi į darbą broliai, Ame
rikos lietuviai, kas kuo galė- 
<įami .padėkite šviestis mūsų 
jaunai kariuomenei, nes Jūsų 
pagelba daug naudos atneš Tė
vynes Gynėjams, o jie Tėvynei ! 

Su pagarba .
Kareivis Jonas Zagorskis 

Lietuva, Ul-Čio p. Divisijos 
štabas.

Rugsėjo ld. 192T m.
! •

I \

Amerikos ūudupių k. už surūdijusį civilį 
šautuvų. Už tų gaVo tris metus 
kalėjimo, bet jam pasisekė pa-1 • w .
bėgti ir išsislapstyti iki nupuo-j ; Iš laiško prisiųsto S. Kamen- 
lė vokiečių galybė. Laike jo oiūi Montello, Mass. po brolio 
gaudymo namiškiai, jo daug gyvenančio po prošepanų val- 
nukentėjo. K. Lapinsldenę iš džia 
Norbertavo k. išdavė už davi- Brangus Broli:

i ma valgvti belaisviams. Nu- Laike karo gyvenau Rygo- 
I teisė ja 7 mėnesiams. Tai tik X ugnagesių komandoje, už’c- 
kelis ’ tepadaviau iš daugybės. miau viršininko vietų dabar su- 
kurie per jį turėjo nukenteti. grįžau namon, teradau tik 1. 
Jis ir-kitose apylinkėse pana- arklį. Dabar pas mus praščiau- 
šiai darbavosi. Tokių \šnipų ^ arklys kainuoja 100,000? 
buvo, it daugiau iš vokiečiu markių; ratai — 15000, arklas 
bei žydų gyventojų, bet Bięls- 2000. Bedės iš vięų pusių spau- 
kus už juos, turbūt buvo viręs- Įdžia. Už valakų žemės mokam 
nis, neš jis turėjo tokių aukš- ŪOOOO. Reikia duoti grudų už-

i 
skaityti: viens, du, trys, ketu
ri,—penkts“ neužmušk!” — ir 
penktų kartų j’praĮeidinėjo ne-XXXVO VLClAMClO VUAįO XHVVUYUJ.VI . T * *> * V * 1 j * • J lUVlUktCV JXCM> VCĮr MA <XJ.ęjXV4.1XLV7J V J.-1AJ“

. seniausių tradicijų. Tokius?“? Gedavę siek tiek ant Mfim.ba?liū ?abago ?igow>:
tikrinimus patvirtina mums]2™16?. P1.1, fnal\ ??1|nuJ’a™n ’ ■
ir-gi nekuriu, nore svetinpj nel® ?,ak^ek m"sų

Kai j 
kad jį jį papjautų. Senis išėjo 
o sūnūs amerikonas atsigulė ir 
užmigo, tuomet jo pati jį čnaFto 
to papjovė. -Nuėjo seniui įf - 
miestelį* žydai pradėjo jam sa* 
kytr, kad to dabar Pagotas, 
tavo sūnūs parnešė daug pini
gų. Tuomet jis suprato kad tai 
jo sūnūs sugrįžo. Parsiskubi 
no namon bet jau rado papjau
tą., Dabar juos suėmė1 milicija. 

į.Lek&viČtot.
’ . 1 , * * *

VILNIAUS ATEITIS
Dar neturime visų smulkme- ■ 

, nų sutarties, kuria bus apsprę* ‘ ‘ 
stas Vilniaus likimas. Betikto 
fakto, kad anglai palenkė fra* 
ntoižų^ to visą ‘TautųSąjungą 
priimti Hymanso pro jektą, ka<l •

' lenkai vis dar tebėra alijantų 
lepinamas kūdikis, — galima 
numanyti’, jog lietuviai ■ -bus 
priversti sutikti' duoti Vilniaus . « 
krantui ypatingas autonomines ' “ 
teises su didesnėmis teisėmis 
lenkų kalbai, negu visoje Lie
tuvoje. Tai bus pasekmė anos 
bailios klaidos, kurią, pūdūrė 
Lietuvos didžiūnai, keli šimt-. 
mečiai atgal, duodamies apgau
ti lenkų pasiūlytais žibučiais^. ’ 
Lengviau yra klaida padaryti, j 
negu ji atitaisyti. Lietuvos ba- . 
j orai paduodami savo dvasią . 
lenkų vergijai, užtraukė ant 
Krašto nesuskaitomų nelaimių, - 
kurios tęsėsi per amžius.

Lenkai, kaip toji erkė priki
busi prie sveiko Lietuvos "M*.*, 
no, taip ' lengvai jo nepaleis,. ‘ 
Jie stengsis tiek iščiulpti syvų 
išLietuvos oYganizmo, kiek tik ; 
galės; jie ilgai' dar svajos apie..' *' 
visos Lietuvos paveržimą.

Politiniai Vilnių kad ir pra
kišę, bet dar ir šiandien jį kul-. 
tūriniai valdydami’, jie per Vil
nių stengsis visą Lietuvą užka
riauti kultūros ginklais. Pakol 
jie gyvi bus, jie paskutinius 
skatikus dės platinimui Vilnių-,, 
je lenkiškų lamentorių, knygų, 
laikraščių, steigimui įvairių 
mokyklų. Lenkiški sijonai su * 
Varšuvos apaštalų aureole už 
plųs Lie'tuvos Rytus. Stovime 
aky vaizdo je ilgos ir atkaklios . £ 
kovos už Lietuvos čielybę už | 
brolių rytiečių dvasią ir katbą.r-**-’ 
Jei norėsime kovą laimėti, pri
eš kiekvieną lenkišką lementų*, 
rių turėsime statyti bent trisi , 
Lietuviškus, turėsime sutvarky
ti kuotinkamiausiai Rytų švie
timo reikalus, turėsime orga- 
niziuoti visas tautos pajėgas 
kultūriniam ir . ekonominiam. • 
Vilnijos atkariayimui.

Kieno bus laimėjimas toje., 
kultūros kovoje? Be mažaūsmį,. 
abejonės — mūsų lietuvių,. Ko-. 
dėl? Todėl kad mūšų darbūs jr 
kova bus tai darbas ir kova 
jaunos to gyvos demokratijos 
prieš trunėjančią lenkišką ari
stokratiją. Iš vienos pusės at
bundantis sodžius, miestų jau
nuomene •—“ iš antfos dvarinin
kų luomo liekanos, sufanatizuo
tų “davatkų” būriai. Iš vie
nos pusės aborigenai, organiš
kai sujungti su krašto praeitį 
mi, dvasia, visa savotiška kul
tūra iš* kitos '■— išsigimėlių ai
niai, svetimų^fjĘ1' gaudytojai, 
arba pribuišm degeneruoti vai
kai.

Atbuks dzūkai, per amžius sal 
džiai miegoję, bet Įdėto savo 
būdo nepramiegoję. Atbus to ' 
tars savo galingą žodį. ’

Ateis Rytams Amerikiečiai į 
pagelb'ą. Padės išpirkti, jškolo- 
ųizuoti dvarus, susikurs mies- 
tuose siTamatais, su bizniais, 
su kapitalais.“. . \
Eisime drąsūs ir dinksmi į tą ' 
kovą, tarsi į smagios gimnasti
kos lauką, mankštinti tautos ; 
raumenų. * .■

Tad ruoškimės į tą kovą. Jau 
dabar darykime pirmuosius žin- 
gsniusj Sustiprinkime' Lieto- , 
vos Valstybę to jos Valdau, 
pirkdami Bonus.

Už mūsų Vilnių! Už brolius ’* 
rytiečius! Už Lietuvos čielybę 
to skaisčią ateitį.

L. P.
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laikymui visokių raštininkų. 
Savo darbo vaisių reikia ati
duoti visokiem šunukams. Pūs. 
mus labai sunkus gyvenimas. 
Ūž pasamdytų arklį vienai 'die
nai reikia mokėti 1000 m. Taip
gi paskelbta vyrų mobilizacija 
nuo 18 iki 37 metų. Mobilizuoja 
ir arklius. Broleli, kiek pas 
mus yra- vargo- aš negaliu 
aprašyti.

Sudievu.
Tas laiškutis yra geras Rodu- 

nės sugudėjusiems lietuviams, 
kurie sako, kad: “bez^pana žič 
nemožna”.

Kas nori patįrti šio laiškučio 
teisingumų, ateikit pas S. Ko- 
menčių 163 Ames St., Monte
llo, Mass. Rašvtas;26 rugpj. š. 
'm-Rodunės valš. Lydos apsk.

tų vokiečių ‘ trinų” kaipo jų 
“ęliedavatėlius’’ (tyrinėtojas) 

IVokiečių tardytojas pasakęs: 
“jei kas nužudytų M. Bielskų

J. J. Liudvinaitis gavo Jais- tai visas'kaimas (kur tas atši
ltų iš Liudvinavo valš. Marijam tikti)) turėtų už tai atsakyti, 
polės apsk. kuriame aprašo tū- arba butų išdegintas. Jį nuba
lo vokiečii) šnipo M. Bielskaus. dyti, tiek pat kaip ir manę pa- 
iš davikiškus darbus. Kai-ku- Itį.V Jis įsiėdė žmonėms iki gy
rius ištraukas čia paduodame. Ivo kaulo. Pagalinus žmonės

Matiejus Bielskas Mariam- susiprato jį "įduoti vokiečiams 
polės apks., Liudvinavo valš. | už užvedimą,, rusų kareivių ir 
Udrupio kaimelio yra pasižy
mėjęs kaipo<-žiaurus nedorėlis, 
vagystėje plėšimuose ir išga
ma išdavėjas žmonių vokie
čiams.. Aš jį pažįstu nuo ma
žens. Dar vaiku būdamas turė
jo didelį palinkima vogti. Norsį kaltu. Nežinau kiek tapo nu- 
daugį sykių buvo sugautas, mu- teistas, tik girdėjau, kad baus- 
šamas ir “cypėn” . tupdomas, mė buvo sumažinta (užjonuo- 
bet savo blogo įpročio nemetė, pelnus). Visiems buvo begalo 
Motina už jį labai užstodavo ir I stebėtina, kad už nužudymų vo- 
visuomet stengdavosi išteisin- kiečių kareivių jis netapo nužu-

IŠ LIETUVOS.
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nužudymų tų vokiečių. Jis tuoj 
tapo' areštuotas. Žmonės džia
ugėsi,; kad tam išgamai bus ka
put! Tuoj iškasė tuos tris vo- 
ltiečių kareivius ir buvo ilgas 
tardymas. Belskas atrasta
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rūšies grūdų,
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Ir lutiems naujienų 
Daug papasakosi.

4 •

,' {

liauti' —velniui ir vokiečiams.

Dievą Muzikantas. jo visų ar neturi
t

Vargo poetą.
- ' -  - j*

t

I susidariusios gaujos plėšikų 
važinėt, per žmonės ir rubavot, 
plėšt, baugydami ir kankinda-

.... ---------- ............................ -..-■■2^

Trys sunkiausi'gyvenime 
''paslaptį,.

JI

piešimuose. Kaip pradėjo. Oe- 
tuyos valdžia sttgaVusi plėšikus' 
šaudyt, tai tuojau plėšimai ap
sistojo. Bielskas ir gi buvo šu- 

I imtas, tik gerai nežinau iiž ko

istorikų nupasakojimai. da*b?s”.
vyzdžiui Rymo retorikas 08- ^ Va
rnelius Tacitus pasakoja, ““-?^940’ - f Ž®’
kad aisčiai su prūsais dang ml"ele buvuslJ tarP 
labiau buvo žemę numylėję gybiramųju dietoj viena se-

likai net spėja,-kad Rymo kymo' to penkto kirčio'storuoju U- Pasauliniam karui prasidė- dytas. Jo vietoj atsirado dar

parėjo pas savo brolį.

■

ir daug uoliau ja užsiimda- niausil» ^vybių, o kiti isto- 
vę negu germanai. Masilie- 
tis Pitheas (kiti) Mąssylskiu 
vad.) tų pat apie Lietuva 
buvo rašęs dar 40 metų prieš 
Tacitų. Štai kaip Pitheas 
rašo apie Lietuvą: “Toj 
šaltoj žemės šaly (supr. Lie
tuvoj) žmonės nežino dar

• jokių kultūringesnių augu
li), iš prijungtų gi gyvulių 
jie laiko tik kuriuos neku- 
riuo. Jie minta soromis ir 
kitomis žolėmis, šaknimis ir 
vaišiais. Bet kuie turi javų 
Ir medaus, iš jų daro tatn 
tikrų gerymų; Javus tačiau, 
kadangi skaidrios saules tefl j 
nėra, kulia didžiuose trobe
siuose, ktir jie nešte suneša
mi nes laukuose ant lietaus 
ir be saulės jie supūti galė
tų.” Apie tokius trobesius 
(jaujas) javams sudėti Prū
sų Žemaičiuose.rašo kiek ve-

\ liau ir Vokiečių istorikas
Mathueas Pretorius. Pana-

# Šių tvirtinimų apie Lietuvos 
žemdirbiavimų randame1 
taip-pat pas nekuriuos pas
kesnių laikų istorikus sveti-

4

. ’ f

geroką valandų, kad tas vyre
lis net apšilo ir liežuvį iškišo, 
bet rugoti nieko negalėjo,'nes 
lietuvys, taip pat kaip ir jis 
pats kopūstus vogdamas, nepa
pildo jokios nuodėmės — lietu
vys laikėsi penkto Dievo prisa-

istorikas Tacitas kalbėda-^ basUu j čigono-nugarų nemušė, 
mas apie Lietuvos mitologi- Tokiu būdu ir vogimas ir 
. -j . > • mušimas liko nekaltas, nes neją Žeminę deive motina va- L- nv"t Y Ičigonas, ne lietuyys neperaen-
dina, kas mums prirodo, lg§ Dievo prisakymų, bet vistik 
kaip lietuviai jų gerbė ir įlietu vys-čigonų perviršyje savo 
mylėjo, v gudrumu nes tas Vyrelis netik

Lietuviu prisirišimą prie kad turėjo palikti maišą su pri- 
U. *- W V X | -»<-«• LaJ- Joti

žemės patvirtina ir įvairios I
1 • » 1*1 • ' v • v 4 ACttGi■ ' MAL VX XX XXV C XIX CZUV M£UIX<XLV

paskesniais laikais, -padary-1 -Įęfįgįfs už neteisingų ■ lietuvio

gudrumu nes tas Vyrelis netik 

vogtais kopūstais, bet dar gavo 
regų pirtį ir neturėjo pamato 

tos mokslinės iškasenos. Liė-[pasielgimą, nes lietuvys Dievo 
tuvos žemaičių ir aukštaičių | prisakymų išpildė.

Nngiidau įr užrašiau
1 “ 

»' _______« -
JEI MOKI.. ; ’

Jei ant knygos moki. . 
Kiek jau'paskaityti, 
Imk tat rankon plunksnų— 
Mokykis rašytį.

Ar pabaigęs darbų, 
Ar liuesam jau laike. 
Griebkis už knygelės 
Ir skaityki, vaike. ;
Jei mokėsi rašto, .

pilekalniuose-, randama iš 
seniausiųjį) gadynių., aiškių 
sodybų ženklų su nuolati
niais žydimais ir ištisais pe- 
lenų,-suodžių ir visokių įna- 
Įgių, bei kitoj palaikų šluogs- 
niais: randama eilėmis su
dėti) ratų, matyti ugniai kįū 
renti 'ir/ valgiams gaminti, 
apdegusių' molio gabalų, 
puodų, virimo likučių, dar
gi duonos trupinių. Čia pat 
visur randama ,net nuo se
niausių laikų priekalniuose 
kaltų su Marko Aurelijaus] Tai ir daug žinosi, 
— Rymo karaliaus iš II 
Šimtmečio pinigais įvairios 

kaip kviečių,
• t l

jas Motiejus buvo beveik me- apie trys ar keturi šnipai, be
luose kada rusai su'vokiečiais veik visi iŠ Marijampolės. Bet' 
kovėsi ir stumdėsi apie Liud-‘ jie mažiai galėjo įkasti — išduo- 
vinavų, -Marijampolę, Kalvari- ti vokiečiams. Žmonės buvo 
jų ir kaip apsistojo savo pozt- atsargūs; ^Ti’k tuomet pasisek- 
cijose, tai tas Bielskas, žmo- davo, '.kuomet prisidengdavo 
nių-skriaudikas, vogdavo žmo- į pabėgėliais? nuo Vokiečių.
ylą lažinius ir ką nutverdavo Ka(ja- pradgjo-tvertis Lietu
ve parduodavo rusą kareiviams. j vog val<ažia tai žifirim) kad ir 
Vėliau pastojo rusą šnipu (spie j3ieiskas TOŽinia a knr atsira. 
gą) ir tarne pačiame kauneI|do^ parej0 pag savo brolį, 
pas galutini giventojį Smaleiis-Įt|.nonj jajkn pradėjo naktimis 
kų užvedė 3 msų kareivius’ 
ant 3 vokiečių kareivių^ ku
riuos rusai“ ir nukovė. Kuomet
vokiečiai nuvijo rusus, tai jis juos. Žmonės kalbėjo, kad 
Vėl praėjo dviem ponams tar- ir Bielskas dalyvauja tuos? 
naųti’— velniui ir vokiečiams. I 
Erne vogti ir pristojo prie vo- Į. 
kiečių už JudoŠių — šnipų ir 
norėjo/parduoti visus savo bro
kus lietuvius vokiečiu karo tei-

e . ; . *_ , llULtaO, VX*V įįVl«X -UVZrtllClU. UZJ 1\W-

sinams- Bet neįstengė visą ap- ų vogimą, rodos, lašiniu kokio 
niotr, bet vidutmiskaL jam pa- įlkiniako. Buvo nuteistas, tik 
sisekė savi biaurą užsispyrimą Ležinan ant Hek ]ai) g^g. 
atsiekti. Apvogęs i kelis sim-1- --

savo liau Kaune, 20-tais metais ta-
Bielškų buVo pasisalinęs tolųL0 paleistas ir'ddbar gyvena 
laika, bet Vėlsugri/Jo-m vaikio- bpoįir mQti -
josi po apylinkę. Nuėjęs kuru . . ,
jo nepažįsta prtsimesdavo pa-l Jei kas manyti), kad čia ne
bėgusiu iš vokiečių nu6 darbų 
ir slapstųsis nuo jų. Klaufeine-

1 kokių šerių

atsiekti. Apvogęs į kelis sim;| j0| Marijampolės kalėjime vė- 

Bielšką.bivfo pasišalinęs tūlą! paleistas ir 'dabar gyvena 

josi po apylinkę. Nuėjęs kur r . >
2^______ ________________________________ I Tai I.no moVnmt Imri roti "ha.

ttiesa, lai klausia čifa paminėtų 
žmonių ^žinoma.gyvųjų) to,pa
ties valsčiaus, jife pasakys, kiek

■ % ----------------------------------------- ■

Iš laiško prisiųsto K. Vestfe- 
ldai, So. Boston, Mass. 
C, urbiamasis: , ‘
Tariu Tamstai širdingai ačiū už 
laikraščius, kuriuos parsiunti, 
tai turim ką veikti šventadie
ny.

Dabar pranešu apie žemės 
mokesnius. Už žemę nelygiai 
mokam. Mes mokam už dešim
tinę po 3 rub., o keno žemė gera 
— moka po 9 rub. O kaslink 
Lietuvos valdžios tai nėra blo
ga, tik žmonės, blogi. Kaikurįe 
nenori eiti kariuomenėn tarnau
ti. Pas mus J. Kunigausko sū
nui reįkejo eit kariuomenėn, 
tai jis dm kartu išbėgo. Dabar 
nuėjo .pas savo tetą į Sobuvos 
kaimą to Pažinojęs,kad ji turi 
daugi piniginiai ėmė to nušovė, 
kartu to mergaitę peršovė, bet 
pinigų nerado- Milicija, jį gau
do. Kaip sugaus to jį patį su
šaudys.. ‘ ~

Suvalkų red., buvo'-toks atsi
tikimas:. gyveno dif senukai 
(vyras<š)i pačia,) jų’sūnus bu
vo Amerikoje. Tai dabar par
važiuodamas namo buvo užėjęs 
į Pakuonio miestelį. Žydai jį 
pažino. Kada parėjo namo, tai 
tėvai jo nepažino. Jis jiems pa- , .. , . «
rodė savo pinigus to davė biškį I : U^Įttkyfi
tėvuiw kad; pamestų alaus. Tė- atleisti skriaudą^ ilgėtai SU*, 
vas susišnekėjo siv pačia, kadnaiųloti liuosslaikį.
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“Lenkija prie išmhitiDgesnio 
tvarkymosi ateity būtų stipri 

l jigs. Ir jei ne eulenkėję mttaų

a

piliečiai hf bendra tikyba,

* bis laikytis k su bendrais prie-
" k. JūtMotr
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Daimm Jis anglų kalboje pagy
lu lietuvius ir jų papročius^ KL 
tas kalbėjo lr*gi kounselmonas J. 
Sullzmann, kurs karštoj kalboj 

<išgiriamas lietuvius •ragine visus 
irištis į vienybę ir būti, gerais Ka 
talikaisy nes katalikai wž savo ti 
kejiiuą ntoįtodos neturės gėdos* 
Ro’to krihcjb vyriausias mieste 
•teisejgš J. Dambsey. Jis nupie
šė, kaip Lietuva yra išnaudojama 
kaimyniškų viešpatijų. 'Ragine 
būti gerais piliečiais. Dar kalbė
jo keletas kalbėtojų, bet jų kal
bų neminėsiu. Pabaigoje Teatra
liškas choras sudainavo keletu 
dainelių. Galop choras ir visi 
publika benui pritariant, sudaina
vo Lietuvos himną. Is to bus aiš. 
ku visiems, kiek labdaringą darbų 
ši draugija yra nuveikus. Norint 
suminėti viską smulkmeniškai, 
Veiktų knygą prirašyti: Draugi
ja panešė" nemažai vargo ir ne- 
teisingų užsipuldinejiinų. „Reikia 
paminėti kelius pastaruosius, km 
He tilpo “Darbininke” ir “Gar
se.” Pabaigoje 1918 m. buvęs tą 
Syk .klebonas su savo artimaisiais 
■darė didžiausius užsipuldinėjimu? 
ant dr-jos ir jos narių. Bet dr-ja 
kantriai kentė neduodama jokių 
atsakymų savo šmeižikams. Išva
žiavus buvusiam klebonui, padan- 
Igė vėl prasiblaivė ir šv. Kazimie
ro dr-ja, kaip buvo, taip ir tebėra 
drūta, kaip uola. Dabar vėl ko
kis tai . Bepartyvis. rašinėdamas 
korespondencijas į “D.” to “G.” 
pradėjo užsipuldinėti1 ant dr-jos. 
Bet dr-ja nesiskubina atsakinėti 
užpuldinėtojams, <iet parodydama 
skaitytojams savo nuveiktus dar
bus pataria pačiam Bcpartyviui 
prisirašyti prie šios dr-jos tuomet, 
brolis Bepartyvis tapsi partyviv 
žmogum. Jei kas negerai prašo
me ateiti į -dr-jos susirinkimą ii 
išreikšti savo nepasitenkinimą, bei 
skriaudą; tuomet dr-ja stengsis 
atsįteisti su tamsta.

Draugijos įgaliota Spaudos Ko
misija:

no kranto Pilčnuoee, nei pasi
duoti nuožmiam Vokiečių Ordi
nui ir tuo afgrasčjuos veržtiflt 
toliau Lietuvon. Tokios aukot 
nereikalaujama Beimto
su jo valdžia, plekas jo never
čia mirtų nors tūlas jos narys i 
Viešai pareiškč^norįs greičiau

, paguldyti galvą rankomis Šakių j 
nusitvėręs, negu duoti Lenki jai 
įsiviešpatauti Geluvoje. Užtcn- < 
ką pasakyti Seimuii atmetame ' 
Hymanso pasiūlymus, —r- ir nė- ; 
bus Lietuva surištą. Gal Len- 
kija įsibraus Lietuvon, liesuti- > 
kus su tais pasiūlymais? Tegu i 
braunąs, tad ginsiines> kiek gat- j 
Ičsimc, tegu tuomet U Sąjun- ; 
ga imsis atsakomybę už tą gais
ri kurs gali ištikti Europą;, 
išėjęs iŠ Lietuvos kibirkštėles^ 
Jei Liublino dokumentas, vien 
Lietuvos ir Lenkijos,' savybėje 
sudarytas, painioją mūsų'liki
mą, kaip sako ‘Laisvė/ tai ką 
bekalbėti apie tokį.dokumentą, 
kurs suyiš mus tvirtesniais vir
žiais šu Lenkija Ženevoje gan
greit viso pasaulio akyVaizdo- 
je!

“Ne, mūsų tautos gerovė, 
mūsų tautos garbė neleidžia 
padėti mūsų valdžiai parašo nė 
po vienu Hymanso pasiūlymų 
punktu. Ir kas iš mūsų pridės, 
į tą dokumentą savo ranką, tą 
prakeiks mūsų sekamosios kar
tos. Jei -T. Sąjunga pripažįsta 
laisvą tautų 'apsisprendimą, te
pripažįsta ji mus nepriklauso^ 
rnais, kaip ir kitas tautas yra 
pripažinusi, be jokių ypatingų 
varžančiij sąlygų. ■ <'» 

“Mes norime susiderėti su 
Lenkija, bet ne tokiais viržiais 
ant kurių parašytas Žodis lais
vė, o jų viduriu įsukti nelais
vės pančiai. Norime turėti tik 
vieną neskaidytą Lietuvą, o ne 
dvi, ne kelias, dirbtiniais gar-.

• deliais supiaustytą, kad Lenki
ja ar kas kitas kada norint ją 
mindžiotų, kaip kokią turga
vietę. i

“Viešpataujančios mūsų val
džios partijos, visą laiką slėpu
sios tikrą mūsų šalies stovį, no
rėjo pamažėle nualsinti mūsų 
tautą, kad ji nukamuota galą 
gale pasakytų —< darykite ką 
tinkami. Ir matyti. ‘Laisvė’ 
mano atėjus to nuovargio va- 
landa* kad jau atvirai siūlo vi
suomenei ‘susiderėti.’ x

‘ ‘ Lietuviai, parodykite, ‘ kad 
jūs dar nepailsote norėję būti 
nepriklausomi! Kr. demokra
tai nori jums duoti paskutinį 
patepimą. ‘Sušukite, kad jūs 
dar neketinate mirti.”

tujų armiją dabar sudaro 22 ypa- 
/os.. Ji dar didindiua. Jų sąs- 
mtą paskelbsime kitu kartu. Jų 
rišu širdyse ii* jausmuose tėra tik 
viena mintis, ‘‘kad aš užrašyčiau 
Laivės bonų kuodaugiausia,. kad 
įš t^-dititgiate^.fr tt Viri nuo
vargiai, nerangumai šalin! šis 
upalio mvnesis lai. būna įtemptos 
Ir ąieatlaidžios1 darbuotės už savo- 
tautos gyvybę ir amžiną jos ir *1 
.mūsų laisvę! Šitokios-'dvasios 1
armija visuomet kovą laimi, tam j
tos gyvybę ir garbę apgina, —< 1

ūksią atsiekia. 'Atsieksime, apghi- 
rimo, laimėsime ir'męs. •Tik.nml- 
Ižiamo pritarties, tautiško susi- 
natinio, visos Ncivark’o visuome
nes. .Tautos darbas — darbas vi* 
ąą jos piliečių, Tad’’du,bkim, vi
si ir to darbo vaisiais naudosimės, 

; visi f Pradžią jau padare garbin
goji šv. Jurgio Draūgiją, papirk- 
daina laisves boną už .500 dol, Kų*- 
ri iš dr*jų'paseks ją?- Pasiųsta 
Paskolos Centrui sumanymas, 
(aukti Neiv Yorko ir New Jersey 
paskolos stočių suvažiavimą iš ku
zio pramatoma nemaža tėvynei 
-rauda. Visus smulkmeniskūs ko-

r ’

ių'pirkimą liečiančius klausymus , 
stotis išleis atatinkamas brošiurė-

■ , s

les. . Stoties susirinkimai laikomi . 
. kiekvienos savaitės ketvirtadienio 
vakarais, Lietuvių Salėje. Boną 
iitpirkęs tik lenkui — no brolis.

JKorespondentos.

*

žais kovoti. Dab«r « klitttU iŠ- 
’ rodo nenugalima, Na o i&ji-t 

* mas rasti gi reikia: Amžių, ka
rty stovis būti negali, jeigu mes 
nenorime sulaukti tokios pat e- 

f kononnnės suirutės, kaip Len
kuos.’ Eikime pėdomis garsių 
mūsų politikų Mindaugo, Gedi
mino bei Vytauto Didžiojo. 
Naudokime progą ir dėkimės 
su vienu, kad sutreškint kitą, 
kuris mus kėsinasi praryt: te
gu laikinai .netcksnnė niūsųval- 
stybės kūno nario, kad ir svar
baus, bet užtai susikaupę je- 

i- gų,. pailsėję, kitu, patogesniu 
laiku kitam priešui galvą su- 
treškinsime. -

‘‘Mums matos,, kad dabar 
! kaip, tik toks momentas,. .kad 

reikės ‘ susiderėtr su lenkais, at- 
gaut Šiokio j ar kitokio j formo
je. Vilnių, bei Klaipėdą, užtik
rini de jure ir sutvarkyti savo 

5 vidaus padėtį, ekonominį klau
simą, o tuomet mes vėla pažiū
rėsim/’

• r

“Lietuvos BalsasH num. 
60, atsiliepdamas į tuos; 
“Laisvės” straipsnius, rąžo, 
kad krikščionys demokratai 
norį Lietuvai duoti paskuti
nį patepimų. Štai ką-rašo: 

“ ‘Laisvė’ nori įtikinti, jog 
ta išeitis taip gudri, kaip mūsų 
senovės didžiųjų vadų. ‘Eiki
me, sako, pėdomis garsių mūsų 
politikų: Mindaugo, Gedimino 
bei Vytauto^ Didžiojo. * Naudo
kime progą ir dėkimės su vie
nu, kad sutreškint kitą/ vadi
nasi, pasiduokime Lenkijai ir 
padėkime jai kariauti su Rusi- - 
ja. Ką gi už tą pasidarbavimą 
gausime? Gi,nei Vilniaus, nei 
Klaipėdos. Vilnius bus atski
ra Valstybė, kaip ir Kaunas, 
Vilniaus Lietuvon neturės tei- 
sės įkelti nei vienas Kauno Lie
tuvos kareivis, o Klaipėda bus 
vadinama Lietuvos dalis, kur 
šeimininkaus Santarvė- sū Len* 
kija ir Vokiečių EEeimatbundas. 
Kauno. Lietuvą valdys per Vil- 
nių Lenkija, gudriai sugalvota 
kantonų tvarka su visai silpnu
te centrine valdžia ir su dar 
gudriau sumanyta taryba iš 
Lenkijos ir Lietuvos delegaci- 

rių, kur lietuvių tebus ketvirta 
dalis narną ir kur bus visi rei
kalai 1 sprendžiami paprastąja 
balsų dauguma. Su tuo sutik
ti, anot ‘Laisves/ vadinasi ei
ti Mindaugo, Gedimino ir Vy
tauto pėdomis ! Kas bus toliau,, 
sako ‘Laisvė/ paskui, pažiūrė
sime. Kaip tokį daiktą pava
dinti — cinizmu ar kuo kitu? 
Žinome, kad Mindaugas, ma
tydamas, jog Kryžeivių Ordi
nas, kurs davė jam karaliaus 
karūną, nori jį* apgauti, nebe- 
siderėjo toliau su juo ir paėmęs 
kalaviją išvijo Vokiečius iš Lie
tuvos, atsigynė nuo Lenkų to 
Gudų, besiveržusių mūsų že
mėn, padėjo, pagaliau, tvirtus 
pamatus nepriklausomai Lietu
vos valstybei.. Vytautas gink
lu Įr derybomis ištraukė Lietu
vą iš Lenkijos glėbio, į kurį Ja- 
gaila buvo ją numetęs; o.Gedi
minas prieš tai ne tik atsigy
nė nuo priešų, bet dar išplėtė 
toli į pietus Lietuvos ribas. Ly
ginti mūsų valdžios takus su tų 
buvusios Lietuvos vadų keliais 

„ tai reikia nedovanotinai pasi- 
juokti is mūsų garsios praei
ties. ' •

“Ir juo keisčiau,, kad ‘Lais
vė’ sekamame numeryje ragin
dama ‘susiderėti’ pabrėžia, jog 

1 ‘Lenkijos . padėtis pasunkėjo.’ 
Mes esą ‘sotūs, arinija nemaža 
ir gerai'išlavinta. ’ Jei ines

taip stiprūs, o Lenkai taip silp
ni, tai kam. gi besiderėti Hy
manso pasiūlymais? Kam ai
manuoti, kad reiks ‘susiderė
ti?’ Kam delsti įr laukti, kol 
vėl pagerės Lenkijos buitis? 
Sunku suprasti lir. demokratai, 
kam jie stumia Lietuvą Lenkū 
jos priklausomybėm
' “juk be Liublino unijos, tu
rime ir. kitų daug Šviesesnių už 
ją pavyzdžių’: Lietuvos gynė-

s
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- K/ilS BUS^
Su nekantrumu laukiame 

į žinių iš Genevos apie Lietu
vos ir Vilniaus byla. Džiug- ■ 
tclejoine, kuomet atėjo žį- 
nia? kad Lietuva priimta 
Tiautų . Lygom ‘ Pilni' vilties 
laukėme žinios apie Vilniaus 
išsprendimų, kuomet jo 
klausimas įteiktas tapo Ly
gos plenumui. Bet pereita 
sūbatų plenumas pašnekėjęs 

kartie Vilnių, neišdavęs savo 
<nitošprendžio, paliko vėl tą 
ktesimą rišti Lygos Tary
bai Belaukiant tolimesnių 
žinitį iš Genevos, atėjo štai 
laikraščių iš Kauno ir juose 
bosą gyvi straipsniai del bu- 
sįmos lietuvių bylos Gene- 
voj. '“Laisvės”. pagretom 
kebuose numeriuose sako
ma ar tik nereiks visai ne- 

į malonių Lietuvai nusileidi- 
į mų padaryti. “Laisvėj” 
| num. 202 štai kas rašoma:

v foy]a su lenkais šen-
die jau yra tokioje stadijoje; 
kad mums rodos T. S. Taryba, 
o paskui ir T? S. plenumas mė- 

’ gins mus versti priimti p. Hy- 
manso projektą, .t. y. piršte 
mums pirš Vilniaus kantoną, 
su ofic. lenkų kalba, su teritor. 
kariuomene, su Vilniaus sei- 

- mu, su apsigynimo (kad tai tik 
apsigynimo!), ekonominėm bei 
prekybos konvencijomis. Už tai

- mums pažadėta yra pripažini
mas de jiire, Klaipėda, na ir... 
Vilnius. Prieš akis alternaty
va — priimt, ar nepriimt ?!

s

mažu galan bylą nu
kreipi kiton instancijon? Auk. 
Santarvės Tarybon? Bet jug 
jinai tik ką panašios rūšies by
lą — A. Silezijos yra įdavus T. 
S. spręsti, įdavė, nors tenai ir 
plebiscitas buvo pravestas, nors 
tenai ji savo kumštį — kariuo
menę turi.

“Tuo būdu instaneija, kuria 
mes labai pasitikėjom, mums 
matos turi atkristi.

* “Lieka tuomet arba atšaūkt 
savo delegatus, arba priimt ba- 
žę deryboms ir stengtis ‘išsider 

/reL’

'“Pirmame atvėjuje, mes iš
tisųjų liekame vieni, nes da- 

• gi mūsų draugai kaimynai — 
V latviai ir estai pareiškė, kad 

Šiame konflikte, tieša kol. jis 
tokiu būdu bus rišamas, »jic lai- 

* kyšis neitraliai, bet ir ginkluo
tame susirėmime su lenkais at> 

’ Vitoje kovoje vatgu daug ką 
j-įe gali pagelbėt. Vokiečiai tos 
pačios Santarvės prispausti ste
na, taip pat’ daug kuo mums 
dabar pagelbėt negali. '

'“Bušai? bolševikai? mes 
jiems netildin,. netikini jų 
‘ prielankumu, ’ jie lošia, jie žai
džia, kol sustiprės, paskui su
stiprėja, aišku, mėgins vėla n* 
kupuot įsikūrusias valstybes, 
gal išpradžią tai atlikdami 
laipsniuotai, po uždanga įvai-

— rių ’federaei^’ bei ‘sąjungų1 jai bevelijo numirti ant Ncmu-
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s Darbai prastai eina išskiriant 
“Rollcr VTorks** šapą. Kitos dip- 
ba po 3-4 dienas. Mųterys dabar 
dirba prie tabokos, kurtos moka 
ją skirstyti. Mokestis visur nu
muši nuo b iki 20 nuoš. Nors sun
kūs laikai, bet tėvynainiai,”* nc- 
jįįerstoja dirbti del Lietuvos. Tau
tos Fondų ir L. JL Kr, Rėm. 
sk. rengia didelius forus (jomar- 
Ką) . Perai bus spalio 25-27 ir 29 

’M/.o ncdėlioj 30 d, spalio bus 
svarbios prakalbos. Kalbas “Dar
bininką” redaktorius, nesenai su
grįžęs iŠ Lietuvos. Dabar yra ren- 
Jkąrnos aukos del rengimo forų. 
Yra išrinktas ‘ tani komitetas., 
Taip-gi aukas priims ir gerb. 
klebonas. Aukauti galite ne 
pinigais, bet ir daiktais.' Todėl 
yisi-talkon prie šio darbo. Reng- 
kim forus del Tėvynes naudos, o 
ji jnūsų neužmirš: Pagelbėkime 
atgauti Vilnių. "~

Vilnietis dzūkelis.
.t

CAMBRIDGE, MASS. ’ 

L. L. Bonų Pardavinėjimo 
Prakalbos.

į ’ ' x

" Rugsėjo 25, • Miesto mokyklos 
j svetainėje įvyko prakalbos. Vi- 
■ sųptoma L. L. Bonų pardav. komi
teto pirm. A. Vaisiauskas persta- 
fydamas kalbėtojus pats kalbėjo 

j ragindamas visus nusipirkti po L. 
i L. Boną. Toliau kalbėjo1 vietinis 
gerb. kun. Pr. Juškaitis, Jis trum
pai apibriežė dabartinį Lietuvos 
padėjimą, nurodė reikalą šelpti 
Jbietuvą perkant jos bonus. Pats 
pasižadėjo dar vėl pirkti Lietuvos 
bona. Manantiems Lietuvon ke- *■
liauti davė gerą patarimą: gerai 
pirm. laiko apsigalvoti ką Lietu
voj pradės veikti. Paskutinis 
kalbėjo p. J. šaliūnaš, A. Liet. At
stovybės pasiuntinys. Jis ilgoj 

. kalboj išdėstė Laisvės Bonų reikš
mę,, lygino su’Amerikos Laisvės 
išleistais bonais karo metu. Ra
gino kiekvieną neturintį tuoj įsi
gyti L. Boną. Atsakė ant užme
timų per laisvamanių laikraščius 
jog Lietuvos valdžia’esanti “buo
žių” valdžia. Lietuviai laisvama
niai tikrai iš proto turbūt, kraus
tosi, darydami tokius L. Valdžiai 
užmetįpus. Nors visi kalbėtojai 
ragino pirkti L. L. Bonus, bet iš 
suVirš '200 žmonių atsilankiusių 
prakalbosna vos keli pirko po bo
ną. Rodos tik už.$250 tapo par
duota. Laisvieji tik šaipėsi kuo
met katalikai pirko. Dabar tik
rai laisvamaniai pasirodo tikrybė
je lietuviais kokiais jie yra. Jiems 
Lietuva kaip nerūpėjo ir nerūpi. 
Pernai kuomet p. J. Vileišis pra
dėjo perdaug laisvamaniams pa
taikauti, katalikai žadėjo pra
nešt Lietuvos valdžiai. Tada vi
si laisvieji subruzdo visom gerk
lėm šaukti kad - katalikai neišti
kimi Lietuvos valdžiai. O dabar 
kur laisvamanių Lietuvai ištiki
mybė ? 1! Katalikai neatsižvelgė i 
pono ' J. Vileišio siauraprotystę, 
kiekvienas pirko L. L. paskolos, 
bonų, šelpė Lietuvą. O ką lais
vamaniai. neva pasivadinę tauti
ninkais, l(ale turbūt nė jokios 
tautos) daro, jie netik parodo 
savo trumpregystę, siaur-aprotys- 
tę, nepirkdami L. L. Bonų, bet 

j dar- viešai drįsta prieš Lietuvos 
valdžią protestuotų Lietuvos val
džią šmeižti; žodžiu eiti prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Ot tai 
puikūs lietuviai, o dar nevienas 
yra tridoleriniai Lietuvos pilie- 
čiai, arba buvę nuterioti draugai. 
Lietuvos valdžia tokių **nejokių 
piliečių” turėtų neįsileisti. Nes 
jie kaip Ame rike Lietuvos nere
mia taip-ir parvykę Lietuvon, jos 
nerems;.bet dar,, it toji ilganosė 
gilių priedus ąžuolo šaknis prade
da knisti, taip įr laisvamaniai bū
dami Lietuvos motinos išaugin
tais, griauja Lietuvos' neprigul- 
mybę.,; Ar ųe sarmata Jutos tri- 
,duletihiai' piliečiai, “ĮStoitertoti 
draugai” eiti prieš Lietuvos Val
džią, parsiduoti raudonųjų bolše
vikų rojui, kuriame saulė labai 
degina ir badas marina. Stokit 

ir pinigus moka gražiai išvylioti. geriau į eilę tikrų Lietuvos pUie- 
Rimgaudas. $ų" įsigykite po boną, o tada bus

• ■' * —■ * ‘ • * ’ ' ' ’

CAMBRIDGE, MASS. ,
L. Vyčių 18 kp.' bertaininis 

susirinkhpas įvyks 2 d. spalio, 
tuoj poĮ pamaldų, bažnytinėj 
svetainėj, ;

Brangus Vyčiai, x malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimų, nes. 
turime labai daug svarbių rei
kalų aptarti. Labiausia kas 
link parodos. - •
Kviečia rašt Z. Strokaitė

WESTFIELD, MASS.
Pereitą sąvaitę čia buvo tūla i 

žibuoldė atvažiavus ’vakacijų 
'praleisti. Nežinau iš kuf ji bu
vo,. ar iš Brooklyno, ar 'Nmvarko. 
Kaip graži, taip ir gudri. Suma
nė* iškirsti vaikinams šposą. Mū-1 
sų vaikinai pajutę naują merginą 
tuoj, apspitę ją kaįp bitės. Gi to
ji mergina daro sutartuves kat
ras tik pakalbina . apsivesti, už 
kiekvieno pasižada eiti. Mūsų sen
berniai nežinodami “Žibuokles” 
minčių, tuoj fundina, automobi
liais ir niotorcjįdiais važinėja. 
Taip mergina paūŽųs, ištraukus 
keletą centų -iš senbernių ir su 
paskutiniu' sutarus, išvažiavo dra
panų parsivežti, sakydama: “kaip 
sugrįšiu, ' galėsime - -apsivestį. ’ ’ 
Kaip išvažiavo,, tai mūsų “ jau- 
.nikiai” jos ir nebematė.

Mat čia yra tokių, kurie nei 
cento nėra išleidę del vietinių 
merginų, - sakydami, -kad per
prastos. Kai .atvažiavo gudresne, 
tai’ vaikinai savo šimtines ome ro
dyti, kad’tik tekėtų už jų Bet 
ta supratus dalyką, pauliavojo 
gerai ir išvažiavo. . ~ .

Kitą. sykį būkite atsargesni sxi 
tokiomis ^dūšiukemis.” Gražios

visiems gerai Laisvoj. Neprigul- 
mingoj Ltotuvoj gyventi. , '. .

lietuvis.
M ■

» • . * ' 
CLEVELAND,’ ORIO,

Lietuvos Sūnų Kareivių 
Kazimiero Draugija, rugsėjo 18 
d., š. m,, turėjo apvaikščtojimą 25' 
metią savo gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti. Iš ryto visi nariai iš- 
dause šv. Mišių- Parodoje daly
vavo visos katalikiškos dr-jos, iš
skiriant L.. Vyčių kuopą. Po mar
ša vimo suėjo į Lietuviu. Svetainę, 
' laršuotoj^ms įžąnga buvo dykai, 
uitiems25c. Apie 5 vaL prasi
dėjo programas, Lietuvių benui 
Sugrojau! Amerikos himną.' Ant 
estrados pasirodė vtošminltos dr- 
jos tvėrėjai, bei .organizatoriai, 
mrie iki šiai‘dienai uoliai dar
buojasi del gerovės dr-jos. Jie y- 
rai Povilas Skunskis, Ąntanas 
rianelavičia, Stasys Vaišvila ir 
Juozas Montvila. . Dr-jos pirm. 
Jtfoztu Drbsaięfui juos perstačius, 
publika'sustojo išreikšdama pa
garbą ir geriausius linkėjimus; 

j tris kartus sušuko valio! Jauna 
mergaitė EI. Miliauskiute priseg- 
dinėjo kiekvienam po gyvų gėlių 
pundelį. Tuomet visi organizato
riai atsistojo ir. išreiškė giliausią 
padėką dr-jai, kad ji jų nepamir
šo ir suteikė tokią ęarbę'už jų 
darbaviAsi. Pirm? J. Urbšaitis 
pasakė trampą prakalbėlę, ragin
damas visus jaunus vyrus (nuo 
17 iki 36 inetią pagal dr-jos įįta- 
-tus$ rašytis prie šios dr-jos. Taip
gi raštiškai nurodė kiek dr-ja per 
25 metus gero yra nuveikusi ir 
įtiek labdaringų darbų atlikusi, 
ne tik Amerikoje, be.t ir Lietu
voje. Imtų daug laiko ir vietos 
viską smulkmeniškai surašyti, tai 
nors stambiausius dr-jos darbus 
nurodysime. , ■

’Pašelpos nariams ligojo
per 25 m. išmokėjo $12,201.90
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Ad. Pogaželskis,
1- mas Finansų rast.

J; H. Valaitis,
2- ras Finansų rast. 
.Nutarimų raštininkas

Pranas Kausaitis.
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Pomirtinių išmokėta... 2.925.10
Palaidojimas narių (ka-

rietos, automobiliai,
vainikai) ..................... 300.00

Šelpimas Lietuvos per
Tautos Fondą ............ 1,110.00

Auka del viėt. šv. Jur- f
gio R. K. parapijos.. 772.60

Kolcktos del pavargėlių
darytos narių tarpe.. 680.90

Auka del našlaičių ,Ą-
merikoje ..... ..... 325.00

Auka del atgavimo Vii-
niaus per L. Misiją.. 120.00

Auka del našlaičių Lie-
tuvoje................ %. 40.00

Auka del išleidimo V.
Kudirkos raštų ..... 10.00

Kaštai už ligonius Ii-
gonbuly ..:.. ........... 5.00

Auka del suorganizavi-
nio ir užlaikymo Tau-
tiško Beno ....____ 100.00

Moksleivių Fondai .... 50.00
Auka del knygų Am.

kareiviams .. .^ .... 15.00
R. Kat. Federaeijai A- -

merikoje ................. .... 23.10

t
r

■-w>
/-, ’ r ”

Viso del labdaringų dar
bų dr-ja išleido.........$18,676.60
Dr-ja dar tūri Amerikos Liber- 

ty Bonds už $800.00 ir Lietuvos'L. 
Paskolos bonų už^300.00.

Be to dr-ja turi 'labai puikai 
knygynų sų 300 egz. knygų ir vi
sos katalikiško turinio. Nariai 
gauna jas dykai_ pasiskaityti. 
Lietuvos Sūnų Kareivių Šv. Ka- 
zįmiero. Dr-ja puikiai srmiaja. tu
ri gryno turto $6,081.16. Prie 
šios dr-jos. gali prisirašyti vyrai 
nuo 17 iki 36 metų. Turi būti 
Ryma Katalikardr pildyti visas ti
kėjimo priedermes.” Turi būti 
sveiki kūniškai ir protiškai. Su
sirinkimus laiko kas antra nėdol- 
dienį kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Lietinių Salėje, 6833 Su- 
peribr Ave.‘ Pageidaujame, kad 
kiekvienas doras katalikas gyve
nantis* Clevelando 'priklausytų 
prie šios dr-jos. Po. tos ,pim. 
kalbos,, kalbėjo gerk., klebonas 
ktai. V. Villcutaitis,'. kurs savo 
kalboje pagyrė- dr-j|> už jos. tokį 
prakilnumų ir ragino visus prie 
jos rašytis. Pabaigęs perstatė 
kalbeli miesto . koiuisriitotmą'

WORCESTER, MASS. .
Vietinė Blaivininkiį l^uopa 25 d. 

rugsėjo apvaikščiojo šventę pa
gerbimui Dievo Motinos Sopulin
gos. Po vėliava Dievo Motinos 
Sopulingos, visi ėjo iškilmingai 
išklau-syti šv. Mišių 11-vai. iš ry
to. Taip-gi visi kartų ėjo su ženk- 

. Iais prie šv. Komunijos. . Malonus 
buvo ‘ regiu ys žiūrint iš šalies. 
.Mūsų ‘kuopa yra’skaitliųga na
riais'. Turiu pažymėti kad mūsų 
nariai laikytame susirinkime 15 d. 

; rugsėjo turėjo progą išgirsti daug 
naujų žinučių iš b.uvusioBlaivi- 
ninkų seimo. Pirmą raportą iš
davė J. Vaitkus.’ Jo raportas, bu-- 
vo gana ilgas ir gražus. Iš jo su
žinojome, kad šiems metams val- 
dybon tapo išrinkta .gana žymūs 
veikėjai. Antrą raportą išdavė 
mūsų dvasios.vadas, gerb. kun. J. 
J. Jakaitis. Gerb. Vadovas pasi
aiškino, kad' jis tapo išrinktas 
Blaivirfinkij Centro pirmininku. 
Jojo raportas^maloniai tapo pri
imtas. Dar gale gerb. pirui, pa
žymėjo, kad jis uoliai darbuosis 
blaivybes dirvoje. llMuscii* ge 

Koresp. V. B.
. . t • J

NEWARK, N. J; -
Savo tėvynės balsų, giliaus iš

girdom ir mes. Nors vėlokai, bet 
užtad energingai, gyvai griebčmės 
darbo. Pirmame, viešo susirinki
mo; perorganizuotame L. L. Pa
skolos stoties susirinkime, 20 d. 
yugs. galutinai ir tinkamai sutvar
kytą paskolos vajui stoties maši
nerija. Stoties valdyba išrinkta 
iš K. Vaškevičiaus — pirm.,- V. 
Antulio ir Pf Elseikos pagelb., M. 
Stajikiūtės ir K..Krūmelio—rašt., 
Jofto Daukšio ižd., St. Pranįo — 
fin. rašt. ir eilę reikalingų komi
sijų. Darbo eiga numatyta toįria: 
rengti visą eilę1 kuožynuaustų prą> 
kalbų. Tarp kitų kalbėtojų būti
nai gauti* Seimo narį M, Bagdo
ną, gerb, kun. Rumšą ir jeigu lie" 
kitaip, tai bent vajaus užbaigi
mo dienai gauti pamatyti Lietu
vos atsBvą*gMx V. Oameekį. Jo 
atsilanKjūnas -nusvertų vajų,'rei- 
knliiigon pusėn. Prakalbų tai*- 
*pais tęsti maršrutą po brylių lie
tuvių piliečių grintcM Įįarbuo

NEW PHILADELPHIA, PA.
Dalbai eina gerai. Dirbama vi

jas dienas. Žmonelių pribūvino- 
ja iš apylinkes darbo ieškoti. Ku- 
4e norį dirbti, tie gauna darbo. 
Daugelis atvyko ne dirbti, bet a- 
piplešinėti dirbančius. Kiti pra
lojo it į namus lįsti. Tokių atsi-, 
randa daugiausiai iš italų ir juo
dukų taupo. Kaip buvo minėta, 
kad 11 d. rugpjūčio grįžtančius 
m alga anglekasius buvo užpuolę 
plėšikai įr du lietuviu peršovė, tai 
Alfonsas Skripką mirė, o Kazys 
Lietuvninkas mažu pasveiks, bet 
darbininku daugiau nebus. Ang- 
lekasiai tariasi kaip reiks stoti į 
kovų 1 d. balandžio 1922 m. su 
aukso veršiais kapitalistais, varg
ai darbininkų išnaudotojais. Kie
tų anglių apylinkėj sutartis bai
giasi 31 d.* kovo 1921. Manome, , 
kad didžpilviai norės darbinin
kams kapoti algas.

' Darbinikųs,

<

/

/
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WATERBURY, CONN. *
Komunistai manė esą taip auk

štai pakilę, jog jie‘ tikėjosi visą 
IVaterburio liaudį sukvailinti, 
taip kaip jie patys yra kvaili. 'Jie 

■surengė diskusijas rugsėjo 24 d., 
“Šviesos” Salėj ir pastatė temą, 

, būtent; Ar reikalinga pirkti bo
nus. Pirmiausiai vienas pilietis į- 
jLe^a išrinkti vąldybą vakarui ves
ti. tTam įnešimui priešinosi ko
munistai. Pasigirdus daugiau bal
sią gerų piliečių sutiko valdybą 
perrinkti: Didžiuma balsų vedė- 
jum išrinkta komunistas. Iš to bū
ro didis džiaugsmas komunistams 
ir jau manė viskas bus gerai. Bet 
vėliau pradėjus daugėti gerų Lie
tuvos piliečių skaičiui, mūsų ko
munistėliams pasidarė neramu. 
“Jau atidarytos diskusijos. Kas 
norite kalbėti,” pasakė vedėjas. 
Nu, kas-gr, žinoma pirmiausiai 
pasirodė Lietuvos išgama komu
nistas ir‘sako*;, “Draugai darbi
ninkai, kaip mes. galime pirkti L. 
L. Bonus, kad tonai yra buožių, 
buržujų ir taip toliau, valdžia. 
Kėliojo kaip tik išgalėjo. Sake 
L Valdžia šaudo, pjauna ir karia 
darbininkus. Kada buvo to išgą- 
mos bei pakvaišelid paprašyta pri- 1 
rodyti, faktais, tai ‘.jis *nčbj&žinojo 
ką besakyti. Tik sakė,, kad ten 
viskas negerai ir daugiau nieko. 
Vienas tėvynes mylėtojas nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos pradėjo šaky- ' 
ti tiems pakvaišėliams, jog Lielu- 
vos lietuviai yra pilnai patenkin
ti dabartine valdžią, ją remia ir y- 
ra pasiryžę remti iš visų pajėgtą. 
Sakė, jums išgamoms ir Želigovs
kio bernams, ji, negera, tai eiki
te ten kur yra žemiškas jūsų “ro
jus/ korines stovėjome ir stovėsi
me' už tėvynę, rūmčmo ir dar 
(Jaugiau 'remsime.* Vietoj atgrą- ♦ 
syti nuo rėmimo Lietuvos, jie dait* 

i glau dar pakurstė geros valios lie- * .'A' 
tuvius jų remth daugiau dar su*1 
žądino patrijotiškus. jausmus. Tė
vynainiui diskusijas laimėjo, o 
komuništai paliko it supuvusi lep-
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“Vienybė” num. 72 kriti
kuoja “Draugų” už paragi- 
nimą siųsti savo vaikui į lie
tuviškas parapijines mo
kyklas. ’ “Vienybė” • tame 
reikale šitaip rašo: “Tiesa, 
lietuviškume viešosios šios 
respublikos mokyklos nemo
kina (sic); bet iižtai kitos 
mokslo šakos yra nesulygi- 
namaį augščiau pastatytos 
negu visose lietuvių parapi
jinėse mokyklose krūvon su
dėjus. Todėl tėvai tik pra- 
sižehgtij. prieš savo vaikus 
leisdami į tokias mokyklas.” 
Jei yra prasižengimas1 auk
lėti vaikus lietuviškose mo
kyklose, tai teip-gi yra pra
sižengimas skaityti lietuviš
kus laikraščius ir Įmygąs, 
vartoti lietuviškų kalbą, pri
gulėti prie -lietuviškų dr-jų, 
eiti į lietuviškas pramogas, 
nes juk amerikoniški laik
raščiai ir knygos kur kas pi
gesni ir geresni už lietuviš
kus, angliška Įkalba kur kas 
turtingesnė už lietuvišką, a- 
merikoniškos organizacijos 
ir pramogos kur kas geres
nės negu lietuviškos. Paga
lios ir Lietuvą turėtų susi
dėti su Vokietija, kuri yra 
viena kultūringiausių, tvar
kingiausių ir apšviešė iausių 
tautų. Tai mat prie ko rei
kia eiti sekant laisvamanis-

» -k

įkos “Vienybes” patarimo.

v *

The Nation, savaitraštis 
rugsėjo 28 dienos laidoje ra
šo apie Sacco-Vanzetti bylą. 
Jiedu yra apkaltinti nužu
dyme bal. 15, 1920 >So.
Braintree, Mass. čeverykti 
dirbtuvės algų išmokėtojo. 
The Nation nurodinėja, kad 
yra didelė abejonė begu ap
kaltintieji yra kalti. »Bet 
jiedu yra raudoni. Spėjama, 
būk dėl jų pažvalgų. ir pa
smerkiami. Jei tas teisybe, 
tai bėitų antra Aloonev byla, 
kur be aiškių prirodymų 
žmogus tapo įkalintas.
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LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, Sutaisė J. Damijonaitis, 
Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin
tis lietuvių kalbos; Pusi. 127....... t.... A < A.... ► .35 

LIETUVA Pavasarį, Vasarą,' Rudenį ir Žiemą. Parinktieji akai* > 
tymėliai iŠ Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir ju
dais. ' Sutaisė Liudas- Gira. Kaunas. Pusi. 124.*.............  .50

LIETUVOS ISTORIJA LIGI LIUBLINO UNIJOS. I dalis. Iš .
rusų kalbos verte J, Sondeckio. Vilnius, 1920 m. Pusi. 87. .50

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie teatrališ
ki veikalai: žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jij atidengimų vaizdas. Kaunas, 
19^^2^) m. l?u^1, 124.

MILDA, MEILĖ!; DEIVĖ. Mytolpgijos Pasaka. Parašė Petras 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai* Apart, 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedask 
Semj Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi. 67. ...........................

MOTERYSTĖS NEStlARDOMYBĖ. Parašė J. Lesauskis. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pusi. 32.

MOKSLO PASAKOS. Su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Mašiotas. 
Kaunas, 1920 m. Pusi. 56.. .................................................... ..

MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Ši
mas oratorius.................... ............................... ..

MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo. 
K<*amiS', pusi. 12. •

MŪSŲ RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m. Parašė M. Biržiš- 
: _ ka. 1920 m. PusL 112............................ .. .....................................
MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei

džiamas kas 3-čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. - Jame 
randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt............$1.00

MŪS MAŽINUSIEMS, MŪS M ELIAUSIEMS. Parašė Pr. Ma. 
šiotąs. Iliustravo P. Kaip ^as. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikuČįams. Su paveik ė gliais.   ..........................  !

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis. Ligi didžiosios Pran- 
’ cūzij revoliucijos. Vertė > Noreika ir J. Pajaujis. Pusi. * 
124. Kaina ..................        65

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai 
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pusi, 52..'.......... ......................

NEGYVOJI GAMTA. G •. Vanduo, Žemė. Parašė M. Stan
kevičius. Su įvairiais painiais. Pusi. 90. ........■...........

PANČIAI. Teatrališkas veikalas. Tinka lošimui. Losime 
dalyvauja 4 moterys ir 6 vyrai, du pažu ir karalienės pa
lydovės. 1920 m. Pūsle45............................... .......................... .

PASAKOS NEPASAKOS. Mažiems pasiskaityti ir dideliems pa
siklausyti. Su paveikslais. Parašė Pr. Mašiotas. PusL 38.

PASAKĖLĖS. Parašė.Pr. Mašiotas. Labai puiki knygelė su
I paveikslėliais* Kaunas, 1921 m. PusL 56. .. A....................... ..30
PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- 

nys. I Tomas.......... ........................................................ '...$1.00
.75 PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. II Tomas........................... $1.00

I Perkant abu tomu sykiu.................................................   .$1.50
IRAMBYN^) TĖVYNĖJE. Mažosi.os Lietuvos vaizdai, a) Gimi-

,85 nėsna; b) Ligi* kapų. Su paveikslais ir puikiais pagraži- 
' nimais. PusL 64............../....................................  U

RELIGIJŲ ISTORIJA. Parašė K. I. Skruodys. Vilnius, 1920 
’ m. PusL 266, Šį raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil- 

.25 niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui .............................. .-..$1.25
RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaisė K. J. Skruodysf 

Vilnius, 1920. Pusi. 157. Šią knygą būtinai turėtų įsigy
ti visi lief kurie užsiima religijos mokymu arba katekiza- 

.35 cija. Kaina .. ................ ............'.......................    .75
į RYTŲ SVEČIAS. Keturveiksmė istorijos’-teeonika. Parašė Ka

zys Puida. Lošime, dalyvauja 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas, 
1920 m. PusL' 56...........    -.35

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymeliais. Sutaisė Esmaitis. .35 
SKAITYMAI. Lietuvių kalbos pamokoms. Sutaisė P. Klimas.

Vilnius, 1921 m- Pusi. 294. Drūtais kietais apdaaris........$1.25
Parašė Prof. V. Jurgu-

I tis. Kaunas, 1919. PusL 24...................................................... ». .10
STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodas. Parašė Kazys .

.50 Puida. 1920, pusi, 60. Tinka lošimui. Lošia 6 vyrai ir
2 moteri......................................... ...................................................

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų). Parašė A. 
, Rucevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities. laikus 

—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116. 1920 m..........:...
SULAUKĖ. IŠ tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš lenkų 

, kalbos vertė Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaka. Kau- 
.35 I nas. Pusi. 132.............................................%............................ —.

ĮŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Posado-
I vo chrestoi diją ir kit. Pr. Mašiotas. Tilžėje. PusL 67. 

.75 TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K-J. Skruodys. Vilnius, 1921
I m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekviefiam jiorįneiam suSi- 

.35 pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pilsi. 119:..................
TĖVYNĖS KELIAIS (Ėūės). Parašė Liudaš Gira...............
TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

50 | IT'rn. Paraše Vaižgantas. Vilnius! Pust 40..............................
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP

GYNIMAS. Pagal Kun; Schmitz’ą ir KuĄ BartynowskĮ, 
.65 I paraše Kun. V. Zajančkauskas* Kaunas, 1920 m. Pusi. 142.

I Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
.75 Ukejimo tiesos..........................        ■ .65

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlčs: 1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija ........ 

.30 Į VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks-
I lo reikalui. Antrasis leidimas, “Maža garbė svetimomis 

.051 ' kalbėti, Didi gėda—savosios .gerai nemokėti.” Kaunas, 

.15 1921, pusi. 320. Kietais popįero apdarais .. .....................* .$1.25
VARGŠAS TADAS. 2-jų vi lų škicas. Verte Trys. Tinka- 

I mas vcilcalįukas lėšimui. Dalyvauja 2 moteri ir 2 vyru,
I Kaunas. Pusi. 16. Dide1! i formato....................................   .20

.65IVISUOMENĖ IR MEDŽIAC KOPERACIJOŠ PRIGIMTIS.
Iš rusų kalbos veri^J.»' bkis. •* Šiauliai, 1921. Pūsi, 95 
Ši knyga yra viena iš g< n-mių koperaeijos literatūros kuri
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti misų. 
kopevatnųnkanis b 1 
racijos esmę.
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Kny ga -- Mokykla.
Daugiausia gąp.tų iš Lietuvos knygų tinka pasimoki- 

nimui skaitymo, rašybos, kalbos, skaitliavimo ir apsipaži- 
nimui su kitais svarbiais šių dienų klausimais.

Besiartinant šaltiems žiemos vakarams skaitytojai 
pasirūpinkite įsigyti tinkamų vadovėlių, kad nepraleidus 
liuoso laiko be naudos. ' • -

Daugelis važiuoja ,ir rengiasi važiuoti į tėvynę Lietu
vą. Pirm negu važiuosite, išmokite gerai lietuviškai ra
šyti, skaitliuoti ir tt. ir taip-gi apsipažinkite Su kitais 
svarbiais klausimais, kuriuos kiekvienas lietuvys turi ži
noti.

Tad, dabar proga įsigyti labai naudingas knygas, ku
rių neperdaugiausia išleista, o dar mažiau gauta čia A- 
merikoje.

Tamistos žinote, jog Lietuvoje kad ir. leidžia knygas, 
tai neperdidžiausią skaičių ėgzempliorių, nes popiera ir 
atspausdinimas gana brangiai atseina. Šių skelbiamų kny
gų gali ir Lietuvoje pritrūkti. Tad pasiskubinkite su už
sakymais*

Žemiau talpiname surašą Įmygu gautų iŠ Lietuvos.
LDS. nariai nuo pažymėtos kataloginės kainos gaus 

nuolaidą 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio. Tai yra: 
pasirinkę už vieną dolerį mums moka 85 centus. Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. D. S. nariai gaus nuolaidą 25 
nuoš. arba 25 centus nuo dolerio. '

Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidą 15 nuošimtį.

L. D. S. nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
nuolaidą 33 nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimtį.

Knygynams špOcialc nuolaida.
Su užsakymu siųskite-ir pinigus čekiu arba money 

orderiu žemiau padėtu adresu:
*

• ' ‘ Sandaros ’ ’ num. 39 ‘ ‘ tau
tininkas’’ A. .Ivaškevičius 
prisipažino, kad jis Mau- 
chesteęyje, N. II. 'per bonų 
platinimo prakalbas suerzi
nęs žmones savo netaktinga 
kalba. Pats rašo, jog pa
matęs, “kad kįla bereikalin
gi ginčai, tai bandžiau nu
tylėti, kad nesukelti berei
kalingas * diskusijas tarp 
žmonių.” Aišku, kad pats 
prisipažįsta, jog paskolos 
prakalbose pasakė tokių 
dalvku, dėl kuriu kilo neuž- 
siganėdininias ir pasibiaurė- 
jimas.

“Kat-vs” numeryje 36 
smarkiai uždrožia Lietuvos 
žydams už vartojimų rusų 
kalbos ir niekinimų ir nesi- 
mokinimą lietuvių kalbos. 
Kaltinama ir lietuviai, kad 
nuolaidus, 
lietuviškai 
siškai., 
pradėdami,” rašo “Karys. 
Tai mat lietuviams reikia 
griežčiau pasistatyti.

“Nekalba kas 
-tuoj varom ru- 

o kartais net patys 
‘ o Tlr,x,. <4Trrt\w(?

• v«

APLINK BALTIJĄ. Kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten 
būti. Parašė Vaižgantas. Pusi.1 96. Begalo įdomi ir nau
dinga knygutė......................... .. ............................................................. 45

ARITMETIKOS TEORIJĄ. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi- 
nisteidjos Knygų Leidinio Komisijos- leidinys. Naudinga 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
Pusi. 139............................................. ’...............................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksniai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64...............................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai., Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. .Mašiotas, 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų..........

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Franckevičius. 'Kaunas...............................

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). II dalis .

(Naujieji'Amžiai). Abi dalys ............................................$1.00
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
Pusi.' 184. Kas nori pasimokinti knygvedystėsj patartina šį 
vadovėlį įsigyti ..................................................................... $1.00 | SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
rankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karų pa marginimui. Pusi. 190. .s."......................   .

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino 
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais..............$1.00

FARIZIEJAI. Trijij veiksnių drama. Lošime dalyvauja 6 mo
terys ir 7 vyrai. Vertė A. Bacevičius. Kaunas, 1920' b. 
Pusi. 64........................................................................... .......... ..

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že
mė, Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas. Švietimo; Ministerijos 
leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi. 112........

GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Fr. Mašiotas. Pusi.
79. . •....................................................................... . .. ..............

GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilute. Telpa Įfię vaizde-' 
ljai: 1) Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jauslų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audrą. _iPusl. 164—1921 m............ .

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. 
Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Verte 

• A. Musteikis. Katinas. Pusi. 164................................................ ’.
JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos įr eilės. Til

žėje, 1913. Pusi. 143 .....................................................................
KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo pasa

kojimai. Parašė Pr. Mašiotas’. • Piuki knygelė pasiskaity- 
mui. Su paveikslais. Pusi. 44....................................................

KAS TAI YRA KONSTITUCIJA? Parašė P. Višinskis. Kau
nas, Pusi. 14. .... ..............................................................................

KETURI MONOLOGĄ!. Parašė A. Vienuolis? 1920 m..Pusi. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaite filtro ji teisybė, Gegužis, 

Kuprotas @želis_\yisos to? kotnedijėlūs telpa vienoje kny- 
JPhrašS žymi rašėja Sofija Čiurlio

nienė (Kymantaitė). si. 157. Švyturio B-ves leidinys. 
LAPKUS. Trijų veiksmų tragi-komedija. Sulietuvino E. Ru- 

seviičenė. Lošime dalyvauja 3 moterys ii* 2 vyru. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56. ......6................................... ..

LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 
maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyveninio

goję ir tinka loSini^

/ •'

\

°.35

VASAROS ŠNEKOS; '(Eilėraščiai). Pataž^ Tyrą tiukfė t. <t 4 • • f- r i 
ŽAIDIMŲ VAINIKAI Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu- 
g pintai tautą

22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 3i kitų tautų žaidimas, 
Su gaidomis ir paaiškinimais.. . ?ubL 75. .......

ŽIBURĖLIS. Pirmos pv element- ,’ūT knygelSs.skaityti. Tin- 
; - ka mokykloms ir žiaip vaikam, ba suaugusiems mokintis 

skaityti. Su i tveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė 
r x Palukaitis.
ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra

mos paveikšlelis. Paraše Vyturėlis. Veikia 10ypatų., Til- 
Pusi.* 46 • *•«•**••»•»•*■*•-*« • •**««F******* ••••••*

.ŽYDRASIS PAUKŠTIS^ Sutrumpinta meterlingo pasaka. Ver
tė Jonukas. Išleido Marčiukas. Begalo puikus leidinys, 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjiettinis................................ ..

ŽINYNAS. Tairinkinys' žinių ii’ \mermoS, Lietuvių Katalikų 
j organizacijiniopasaulio. Kiek v ienas lietuvis katalikas tu

rėtų jį įsigyti., Išleido Am. Liet. R. K, Kunigų Sąjunga. 
Boston. Pust 229. ............................,.......$1,00.

ŽYDŲ KARALIUS. Dramfc> keturiuose aktuose bei penkiuose 
paveik iose. Liuosai verte J. ii. Širvintas. Dalyvauja apie 
20 vyr , (f-moterys ir minia. Boston. Pusi, 59....................

Malaknygės.

PULKIM tT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų
kiekvit m katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspaus inta ant geros popieros. Pusi. 555.* Stipriais ma
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais. .............,.$3.50 

Taki pat paprastos iądos r įdarais...............................$2.50'
Drobės apdarais panašiais -odą............................. ..........$2.00

. .Drobės apdarais raudonais h ašinis.................................$1.85
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais ...................$1.50

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv Valstijų daly.
• Paveikslai ir aprašymai. Graži ir naudii 

“ Mikolas A. Norkūnas. Philadelphia. ...
ALGIMANTAS arba'Lietuviai XII1 šimtmet; 

saka. Pi .rasė Dr. V. Pie aris. Shenand 
4ANTANUKAS. Apysaka B. "ŪSO. Vertė f 

,20. da. Shenandoah. Pusi. 4U.........................
I ANDERSONO PASAKOS (Su paveikslėliais). Išguldė P. Ne

rys. Tilžėje. Pusi. 82. .,.:............................... ..........................
APSTRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš Amerikoniško gyve- 
’ n ųo. Parašė H. Sienkievič. Išguldė Lapšatte Vaikas.. Ant-

• rr laida. Chicago. Pusi. 32.’...................................................
APIE RE IGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa

rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusieins nuo karės). Boston. Pusi. 16. ...............................

APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) Nėišmiegotas Motiejaus Mie
gas. 3) Iš Senovės Egypto padavimų. 4) Ar Atsimeni? Su
rinko ir išvertė Pranas Siūlelis. Chicago. Pusi. 75................

ATSARGIAI SU UGNIMI, h y., su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. Š. Kaunas. Pusi. 41.......... .................... . ..................

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 
mokslo vyrus. Parašė V. Stąsejnčia. Boston. Pusi. 28........

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė 
Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Monf '’a» Tai nepaprasta ...

. apysaka. Ji yra išversta j visas kultui. įgas kalbas. . Neap- . ..... 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 
<72...................... . ............................ ...............................................

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79............................ .. .25

r **

‘ ,40* ''^

.35

’4*r*

>*

•;.50

.35

.10

.35

.8

.10

.45

.30

.50

.25

.25

' tiems, kurie nori pažinti kopė-
*

• ««•••% « M i < « i « * I• i • 4 rf - M /*»>»*»»•'« »»»••

,i

r 
t

.25

.50

,25

.45

.6:

3$6 BR0ADWAY,

.75.

.30

M'

knyga. Išleido
- • • • • . ..............  • • • 4 4 «&JU

Istoriška apy- 
•i. Penki tomai. $2.50 
įima 9. Antra lai-

.15

tft

♦

.20 •

,15

«
.10

.15

.10

.10

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuo
kite šiaiįr.

l. d. s. c. ^nm,
366 UROAPWAY, 

BOSTON 27, MASS.
P, S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaityti ne prie 
LDS. narių, .bet prie visų kitų. . t
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.25
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27, Mass. .

PIRK IR ‘
RAŠYK*

ISfflUMIunMimimoiii.
Rašant su Fontanine Plunksna' 

greičiau galima išmokti ir ras-, 
tas gražiau išrodo.

Reikalauk platesnio paaiš- 
ki mo apie Fontaninę 

i4 unksnų arba Katalo-

darbininkas,
3 Broadvmy, ’ 
n !
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GREENBIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimą.- 

vyks n&tiėlloj, 9 ti. spalio 2 vai. po 
-įetų 4 Laurel . Street. Kviečiame 
įsus narius ateiti. Taip-gi atsives 
ite nauji] nartą.

ii

t-
m

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimą* 

vyks netiėllo], 9' (1. spalio. Visi na- 
ial malonėkite pribūti paskirtu lai 
ut nes turime daug'svarbių reikalu 
ptartl. Atsiveskito ir naujų narių.

Valdyba

SOUTH BOSTONE!

ALBANy, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimai- 

vyks netielloj, 9 d. spalio, tuojau- 
•o šv. Mišių šv. Jurgio parapijos sve 
ilnėje. Visi nariai malonėkitej pri 
uti paskirtu laiku, nes turime dau> 
varbltj reikalų aptarti. Atslveskib 
- naujų narių. _ ,

Valdyba

SKArmOJŲ KAMPELIS, j L B. S. nW|Į SIB-
, , I --.-M-

»' tzttt-* .cinrfivnTrTvr
>KUR «TET.tm 

•KOMKHJĄ t 
Lietuviškos -kolegijos .steigimas 

; Amerikoje' dar tebėra sumanysim.
TBet gal neužilgio *buą padaryta 
pastangų tam sumanymui į^ykin- 
tkyįJėi kolegiją steigti, tai kili 
ją patogiausia steigti? Gal ne
vienas atsakys, kad ten, kur pa 
tpgiausia didžiausiam lietuviu 
skaičiui ją pasiekti. Teip tai teip 

’ Bet štai kas dar reikėtų 'ai umih 
tį.' Juk mūąų kolegija bus vystai

• po globoje. Tai reikia žiūrėti, kui 
geriausiu’ yra vyskupija. Į tt. 
reikia dėlto atsižvelgti, kad da 

. bar eina amerikauizaeija. Ir kai 
'kurie'vyskupai tani pritaria ar 
pritars. Tai kurioje vyskupijoj 
amerikauizaeija mažiausia pavo 

' «jinga ? O tai ten, kur svetimtau* 
'tiškus elementas stipriausias. "Re 
gis Mihvaukee’j, Wisc. yra vokie 

C čiąi stipriausi ir bene tik tenyk 
Štiš vyskupas yra vokietis. (J-šta 

‘ ' New Hampshire valstijoj franeū 
zai stiprūs. Manchesterio, N. H 
vyskupas yra francūzas ir lietu 

__ viains labai prielankus. Jis yri 
pirkęs Lietuvos boną • už $100 i; 
leido lietuvių Alanchesterįo para 
pijai pirkti bonų už $1.000. Cit 
irancūzai turi savo mokyklas 
Prancūziškai mokinama. Visui_ 
miestuose franeūzai stiprūs. Tai 
gi tai sakau, kad šitokiose vys
kupijose, kur vokiečiai ar franeū 
zai yra stipriausi yrą patogiausi: 
steigti mūsų kolegiją.

, • Manchesterietis

LATVREKCE, IfiASS.
LDS. 70 kuopos *nčnėflinis suslrlnkt* 

iws įvyks nedalioj, 0 d. spalio, po su-* 
imi, salėję* prie bažnyčios. Kviečiame 

, tisus1 narius ateiti.. Taip-gi ntalveski-. 
e naujų narių.

’ Valdį/ba'
, t

ME.»'
LDS, 37 kp. mėnesinis susirinkimai; 

vyks-nedėltoj. 9 <L spalio paprastoj 
[etoj. Kviečiame visu* narius būti 

ųiI ateiti, nes turimė svarbią relka- 
• ų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

. . HARRISON, N. X ,
LDS. 15-09*kuopos susirinkimas bu*

- d. spalio 7:30 vai. vak. Visi nariai 
nalouėkite pribūti paskirtu laiku, net- 
nrirn daug svarbių reikalų aptarti* 
itsiveškit Ir naujų narių.

, Valdyba.

' Gudragalviai senai jau 
būtų, kvailybę išviję is šio 
pasaulio, jeigu nebūtų. Tadę 

sUū naudinga.
, La Rochefoitcauid.

v

«

TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJA

L. SIMUTIS, Ph-m. r ’ ’ ’ J. B. ŠALIŲNAS, Ižd/

■ C KUN. ^PETRAITIS, Sekr.

J. E. Karosas, Kun. F* Kemėšis, JP. Šiviokis, A. Staknys,

TIĖBO8 SPAUDOS BENDRIJA ęrgamzuoja 
$100,000.00 kapitalų, kad Lietuvoje uždėti Po* 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir lai
kraščiams leisti. ' K- -

PRANEŠIMAS VISUO- > 
< MENEI.

,; Mes, Atlapi Rūbų "Bendroves 
Valdyba, matydami ir turėdami 
faktus kad mūsų Vice-Pirminin- 
kas ir Direktorius, D. Klinga, ne
dirba* jam paskirtą darbą’ bet mė
gina ardyti šią Bendrovę organi
zuodamas jai panašiu vardu kitą 
kurioj jis vienas viešpatauti ga-: 
lėtų, ir tuom pačiu kart vartoja 
tnūsų vardą,’Šiuomi pranešame vi
suomenei kad nuo 25-tos Rugsėjo- 
Septe.mher, jis tampa prašalintas 
iš valdybos ir nėra mūsų, atsto
vas nuo tos dienos. 1 ' ’

■toliau persergstime visuomenę 
kad jis vadina tą Bendrovę AtlaS 
Corporation, o mūsų Bendrove va
dinasi Atlas DIothiug Corpora
tion; tai-gi jei kas pardavinėja ju- 
mi Šerus po 100 dolerių ir jei tie' 
rasosi tik Atlas Corporation, o ne 
Atlas Clothing Corporation ku
rios šorai parsiduoda tik porom 
po 65 dolerius pora, tai jumi ap
gauna, ir mes nebūsime jokioj at
sakomybėje už. juos jei kas juos- 
pirks nuo D. Klingos.ar jo draū-’ 
gų-

Taipos-gi Atlaso Rūbų Bendro
vė nebus atsakomybėje jei kas 
duos orderius arba pinigus ^me
tam D. Klingai. Tai-gi gerbiama 
visuomene, seitgėkites nuo apgavi
kų, ii* remkite originališką Atla
so Rūbų Bendrovę kuri turi savo 
namą Forest City, Penna. ir ne
užilgo atidaro skyrių YTilkfes- 

, Barre, Penna. ir turi atstovą Lie
tuvoje, kuris vykdina toriai dirb
tuvę.

Atlaso Rūbų Bendrovės 
K Valdyba.

Authorizcd by Atlas ’ Clothing 
Corporation Board of Dircctors 
September 25, 1921.

F. J. ŽUR/S, 
Seeretary.

* ?
) -4

3 šeimynų medinis Sjamas.* 
10 kambarių.* Rendn atne* 
ša $28.00 į menesį Kaina la
bai pigi Įnešti reilda tik 
WJ0M ‘ k

■ . >

3, seimynjj ‘ namas. 3-0 
įambariifi. . Renčhį atneša 
$396 į metas: ‘ Khina pigi ir 
Įnešimas visai lengvas.

/ ^okburyjk
Du mūriniai namai ir du di
dėli storai, (h kambariai 
kiekvienai šeimynai. Visi 
naujos %mądos įtaisymai. 
Rendn atneša suvirš $2,000 į 
metus. Lengvos išlygos. Dėl 
platesniu žinių atsišatikite 
pas:

■ I

A. J. Kupstis, 
332liroadway,

So. Boston, Mass. 
Taip-gi turime dėl pardavi
mo visokiu biznių, bučernių, 
grocernių, pekarnitj. ir tt.
PIRKITE ANGLIS PER MUSŲ 
AGENTŪRA PAKOL PIGIOS!

£ J. KUPSTIS.
Tel. South Boston 2305. » ■

f •

I* L'" :

'•
Niekas kelionėje nėra taip mie

la, kaip-geriis/siitvai’kjnnasir ap
rūpinimas jos jau jš'tiat "pradžių, 
p taip-gi būrys savų žmonių, drau
ge keliaujančių, Pirkusieji laiva
kortes BALTIC STATĖS BAN
KE, 294 Eigbih. Avė., New York, 
lygiai tokius •patogumus ir turi; 
jiems ne tik kad būna aprūpinti 
pasportų reikalai, • Ineonie Tas 
kvitai, nakvyne, bagažų nuveži
mas, pinigų išmainymas, laivan 
nulydėjimas, bet dar jie turi 
daug gerų draugų, o net ir pažįs-' 
.tanių kelionėje, nes šis Bankas 
kiekvienu -geru laivu išsiunčia 
laug lietuvių; tat nėra ko baidy
tis nuobodumo laive, ar trauki
niuose. Kas’ keliauja per BAL- 
riC STATĖS BANK, tas visą- lai
ką jaučiasi kaip uamieje.

Paskutinėse dienose lankėsi 
BALTIC STATĖS BANKE ir; 
nusipirkę • laivakortes, iškeliavo 
;ie brangūs svečiai: 1) Juozas Gu- 
ionis iš Nėw York, 2) Jankelis 
•Jkrinups'kis, 3) Pranciškus Bičiu- 
'.aitis, abudu iš Brooklyn, 4) Jo- 
įas KušleikU iš Omoha, Nebr., 5) 
Motiejus Vasiliauskas iš Gardner, 
i) Zigmantas Adomavičius su šei- 
nyna iš Elizabeth, 7) JuozašKuš- 
įeraitis iš Hartford, 8) Juozas Ja- 
iulevičius iš Mihvaukee, 9) Boles- 
ovaą. Addmavičius su šeimyna iš 
Mihvaukee, 10) Kazimieras Sa- 
bockis iš Westernport,f Md., 11) 

’ *ranė Ulinskienė, 12) Vincas Mar- 
.uzas, 13) Antanas Mosis, visi iš 
VIechaniesville, 14) Juozas Le- 
nentauskas su sūnum -iš -Minden, 
V. Va., 15) Nikodemas Jurčinas 
š Buckner, III., 16) Aleksandras 
trumpelis iš Doden, 17) Kaizmiė- 
as Grinkauskas su motore ir 3 
■aikais iš Minden, 18) Z« ŠuĮįds iš 
Jinghaniton, 19) lMax.,.JShoV i-š 
Irooklyn, 20) Marcele -Šatkus su 
luktere, 21) Juozas Druktenis iŠ 
lehenectady, 22) Kazys Ven- 
lauskas, 23) Kubas Grigonis, 24) 
lieva Grigonis, 25) Antanas 
n šeimyna-, visi iš Mt. Carinei, 
’a., 26) Jurgis Zimba su šeimy- 
1a, 27) Stasys Maneikis iš'Pitts- 
ield, 28) Jonas Viltrakis iš In- 
lianapolis, 29)'Jonas Janusas su 

. eimyna iš Seheneetaūy, 30) Elijo- 
.ius Rozaiskis iš New York, 31) 
fincas Tamulevičius iš New 
Taven, 32) Gna Urboniene su 
luktere iš Niagara^Falls, 33) Jo- 
dibas Lidžius, 34) Patricia ir 
lleksandras ’ Lidžiai, visi iš 
^pringfield,- III.

Tenka girdėti nusiskundimų, 
kad keleiviai, nežinojusieji kur 
kreiptis reikale kelionės Lietm 
.'on, pakliūva į rankas apgavikų 
ir sveti-Aų įstaigų, • nežinančių ir 
įesuprantančių lietuvio reikalavi- 
nų. Atsitinka ir taip, kad kelei
viai, atvažiavę iš kitų miestų jau 
m laivakortėms rankose, • klai

džioja po miestą, nežinodami kur 
•prisiglausti.

/

Apsilenkimui tokių nemalonu- 
,.nų yra labai lengvas ir tikras bū- 
las> kreiptis laišku į BALTIC 

'STATĖS BANK, 294 Eighth 
Avė., New York, dar prieš išva
žiavimą iš namų, išanksta užsisa
kyti laivakdrtę ir gauti atsaky
mą, kad vieta ant pageidaujamo 
laivo prirengta. Tuomet jau ke
leiviui nereiks visai rūpintis — 
nž jį rūpinsis BALTIC STATĖS 
BANKAS. Nereikia tik sumaišy
ti šio Banko su kitomis įstaigomis, 
esančiomis po_ kitokiais adresais, 
nes BALTIC STATĖS BANKAS 
yra tik vienas ir jo adresas toks:

| ' SĖHAS $5.00 (PEKRI DOLERIAI) 

S Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

| . TIESOS SPAUDOS BENDRUI,
| 147 M0NTG0MERY ST.,

__________________ _ _
i ■ ■ ’."

, 1

PATERSON, N. J.

gW?Ž7YtrAn^g;

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOB VALDYBOS ADREBĄI 

BO. BOSTON. MASS.

PIRM. — Antanai Kmita*,
284 Fifth St, Boston 27, Mara. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrlliunas,
273 Fourth St.‘ So. Boston, Maps. 

PBOT. RAST. —- Vincą* Valkdnorius, 
178 Bolton St, Boston 27, Mara. 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 
, 182 Bowen St, Boston 27, Mass.

KASIERIUS — Jurgis Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKAPranas Lukoševičius,
405 B. 7-th St, Boston 27. Mass.

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne» 
dčldienj kiekvieno mSneslo 8 vaL po 
plato, Sv. Petro. Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass,

» * *

KALU BEDIEVYBEI 
PASTOJ US 
KELIAS.

Kad Amerikos lietuvių tarpe b< | 
Bažnyčios gyvenančių yra nenia 
žai, tai visiems aišku. Kas j\ | 
priveisė.’ -Ne vienas pasakys, ka< 
tų padare bedievių laikraščiai ii 
kalbėtojai. Bet klausimų antraų 
galima versti — bedieviškų Įnik 
naščių ir bedieviškų kalbėtojų dėl
to atsirado, kad jiems buvo dir 
va prirengta. Kas jiems rengė to 
kių dirvų.’ l’-gi girtybė ir nesu 
tįkimai parapijose. Imkime pa 
vyzdžiui IVoreesterį. Kas ten bu 
vo prieš gerb. kun. J. Jakaičio >at 
vykimų? Didžiausias sugedimas 
O kas dabar yra? Woreester’i< t 

'lietuviai pirmoje vietoje. Gerb 
kum. Jakaitis čion atvykęs dar
buotis, tuoj ėmėsi savo tautiečius- 
vesti iš nevalios Karaliaus Alko 
lio. -.Coliam veikėjui tas vyko da 
ryti.. Gerb. kun.-Jakaitis nublai 
vinęs savo parapijomis, išstatydi 
no puikią bažnyčią, o Lietuvai at.

• sidilTūs reikaluose, IVoreesteru 
lietiTviai su savo gerb. yęikėji 
kuu. Jakaičiu priešakyje, atsisto 

. jo j Amerikos . lietuvių priešakį 
paramos gausume Lietuvą!

Ačiū Dievui, dabar girtybe ma
žiau,. negu seniau tvirkina mūsų 
tautiečius. Nesutikimų parapijo
se nėra. Teisybė vienoj kito’1 ko
lonijoj toli gražu nėra kaip rei
kiant. Antai Netvarko nėra kaip 

. reikiant. Bet didžiumoj jau ge
rai yra.

Bet nuo seno laiko yra lietuvui 
nutolusių nuo Bažnyčios 'dėl mi
nėtų priežasčių. Nors tos priežas
tys dingo, bet jie negrįžta, afba 
maža dalis tegrįžta,-Ar negalima 
būt kas nors sugalvoti, kad tokius 
prie Banvčios pritraukus.

Katalikas.

i

'U 
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HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas J 

yks netičlloj. 9 ti. spalio, ttiojnus 
n sumos Bažnytinėje salėje, " 41 
opi tol Avė. Kviečiame visus nariu- 
teiti. Talp-gi atsiveskite naujų na 
lų.

Valdyba

BROOKLYN. N. Y.
L1)S. 12 kp. susirinkimas bus 

i<> 10 ti.. 1921 ni., 7:30 inkare, I<nr 
niobi parapijos svetainėj.

kviečiu Valdyba

spu-

l

o

CAlgBBIDGE, MASS.
LI>S..S-tos kp. mėnesinis susirinki- 

tas įvyks utnrninke, spalio 4 ti..š. ni 
ažnytlnėj svetainėj 7:30 vai. vakare, 
isi nariai malonėsite ateiti paskirti 
liku. Turime tiaug svarbių .dalyki; 
pkalbėtl. Nepamirškite atsitesti į 
.įsirinkinuj ir naujų narių.

Kviečia Valdyba
YOUNGSTOWN, OHIO.
LDS. 66 kp. laikys savo mėnesinį su. 

.rinkimu netiėlioj. 9 d. spalio, 4 vai 
o pietų svetainėj 245 East Fetteru 
r. Meldžiu visų narių pribūti ir už 
mokėti mėnesines centro ir kuopta 
•Sas. Taip-gi atsivesti naujų nariy 
?l priraSymo prie LDS. Būtinai uiti 
tikite Jį susirinkimą, nes iš’ centri 
i-a prisiųsta labai svarbių naujienų.

K. Stųpinkevikius. Pirm

• - :>

D. L, K. KBli JJO DR-JOB VAL. 
DYBOB ADRBBJg, BOSTON. MASS.

PIRM. —-■ Motlejp*Versecką*,
41 Gatės Str&o. -BostOn, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Blžokas,
307. E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant Motiejūnas,
450 E. 7th St, So. Boston, Mas* 

FIN., RAST., — Juozas Kavaliauskas,
209 B. Cottago St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159. Boven St, Sa Boston, Mass.

D. L. Keistučio dr-ja laiko mėnov 
ainius suslrinkiihtiS kas pirmą nedėl- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą. v. 
vakarą Ateidami drauge ir naujų na
rių su žavini a tai veskit, prie muių tir
ia* prirašyti. .

» Posmertlnės moka 5200.00. PaSelpa 
.nuo dlėnos susirgimo iki pasveikimo.^

, ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda ČEVERYKŲ 

KRAUTUVĖ labai puikioj 
yietoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastie 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon. Kas n orė
tu pirkti, atsišaukite šiuo 
adresu:

A. SMOLSKIS ir K. MAČYS 
1105 Washington St., 

N0RW00D, A^ASS.

r
T)1 rhfllVpVėliavv, Kukardų, visokių Ženklelių,<Guzikučių, Ant- 

MvU. W spaudų ir fyitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., < 90-92 Ferry St. !Mewąrk, N. J.

ŠIOMIS DIENOMIS gavome iš Lietuvos 
puikiu ALBUMŲ- nedidelio atviručių. (3^x5%) 
formato.

B0ST0NIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Išarti smulkos mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jūsų valkui, 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės prie

395 Broadway,
* Room 4,

So. Boston, Mass.
J

Telpa

40--ŽENKLŲ—40
Turinys: Lietuvos Valstybės—Vytis, Že

maičių, - Gedimino, Vytauto ir Lietuvos seno
vės pilių.

Juos galima išplėšus siuntinėti kaip ir at- 
, nes ant kitos pusės yra atspausdin

ta (< Atvirukas.”
KAINA.................. $1.00.

L. D. S. nariams 85 centai. Su prisiimtimu.

Su užsakymu siųskite ir pinigus, 
adresų.
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“DARBININKAS”
366 BR0ADWAY, 

BOSTON 27, MASS.UNITED AMERlCAN LiNES
JOINT SERVICE WITH •

HAMBURG 
AMERICAN (
LINE

4 .

(

Trumpas susisiekimas su visom 
daliju Europos.

S. “BAYERN (liaujas) Spal. & 
S. “MOUNT ('LINTON'* Spal. 13 

Laivai iš Ne\v Yorko išplaukia nuo
Pier No. 86. North Rirer—'yalc . 

West 46-th Street. ■
Specialiai tiesioginiai traukiniai 

laukia Cushaven su prityrusiais lie
tuvių perkalbėtojais. 275 svarai.ba- 
gažiaus 'leidžiama veltui iki rūbe- 
žiaus.

Kajutos su 2, 4 ir G lovom ant vi
sų -šių laivų. Specialiai valgymui, 
rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui dėniiti skiria
mai tiktai 3-čios klasės pasažieriams.

Užsiregistravimui vietos rašykite 
į bile agentą arba *

Y, AAZIMIERO R. K. DRAUGI JO, 
VALDYBOS ANTRASAI 

BO. BOSTON, MASS.
IBM. — Jonas Pranaiti*,

S24 H. 6th St., So. Boston, Mara 
ICE-PIRM. — J .Andruliunas,

273 — 4-th St, So. Boston, Mass. 
BOT. RAST, -r- V. J. Jakštas,

147 H St., Boston 27, Mass. 
'IN. RAST. — Juozas JuSka,

Merycllff Academy 
Arlinghton Heigths. Mara.

ZD« *— Leonas Švagždi*,
111 Bowen St, So. Boston, Ma» 

4DO GLOBĖJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antanai Kmttas,
284 5th St, So. Boston, Ma«* 

IARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Mara. 

Draugijos antrašas reikale^
866 Broadvay, So. Boston, Mai* 

Draugystė* Susirinkimai laikomi kai 
>trą nedšldlenf mėnesių 1-ą vaL p* 
'etų Bažnytinėj salėj ant B .gt, Ss 
oHton, Mara.

S, 
s, 
Laivai iš Ne\v Yorko išplaukia nuo

>'fa

IĮ TlIfČlf Kiekvienas doleris išmokėtas rendom 
gj z I InLik iVnlJ dingsta ant visados.

*=5 Čia paduodame skaitlinę ikiek pinigų išmokama rendoms 
z? ____ m;k

11

II 
II 
11 6

Et Tai matote kokį pelną namų savininkai padaro. ''Kodel-gi pa-g 
ličiam nctaupvt? Pirk namą tuojau, tuomet nustosi mokėjęs® 
Bįrendą kitam. Nelauk nei vienos dienos. Ateik pas mus, o mes® 
|S tamstai surasime tinkamų namą ir lengviom išlygom. ‘ Namų ® 
^Girinio visokių ir visur: Bostone ir ąpielinkėse, taip-gi ir ūkių.® 

T UTHUANIAN HŪME BUILDERS CO, ING. i 
j REĄLESTATE -g

B 366 BROADWAY, Room 1, SO. BOSTON, MASS S 
Tel. South Boston 1878—J. ||

\

skait-ant 6 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite.
Remia per mčn.

Po
J >

> f
>1

9 >

i. pri-1 t

$15
-18
20
25.
30
40

per 15 metų
$ 4,281 ’

5,138
5,709
7,136
8,563

11,418 ‘

s
per 25 metus 

$10,310 
12,372 
13,747 
17,183 
•20,620 
27,494

• \
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JULIUS. ROTTENBERG, Ine., 
New Engianti General ’Eass.

260 Hanoi'Cr Street,' Boston, Mass. į

X

X
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B
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_ . - » - * ‘ '

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSIU -

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.

Reikalauk Katalogo.
“DARBININKAS,

366 Broaclway 
Boston 27, Mass.

V. JONO BV. BL. PASALPINBS 
OB-BTOB VALDYBOS ADRESAI.

VRM. — M. žioba,
589 E. 7-th St, So. Boaton, Mara 

IGE-PIRM. — P. Tuleikta,
ISO Bowen St, Sa Boaton, Mara 

ROT. RAST. — K. Luini*,
47 Vale St, Bo Boaton; Mara. 

i-'iN. rast. — M. žeikys,
> 127 Grnnit St., So. Boston, Mass. 

CABIERHJS A. Naudžtunąs,
16 Vlnfleld' $t.,' Sa Boaton, Mara 

"\<ARŠALKA — Steponai Navickas.
Dr-ja laiko emslrlnklmua kaa tračią 

ledėldienį 2-ą vai. po'pietų BalnytinSj 
Svetainėj,

BALTIG STATĖS SANA
294 Eighth Avė., Cor. 25-th StrJ 

New York, N. Y.

P. S. — Atvažiavus į New 
iš gelžkelio stoties reikia, pašauk
ti telefonu BALTIC STATĖS 
JBANKĄ, ir iš ten ateis žmogus 
pasitikti keleivio, Banko telefo
nas y^£ šitoks; 5VATKINS: 2142.

Lietuvių Rakandų Bendrove
. (Ii'URNITTTRE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokes- 
Čio. Užlaikėm savo traką, pristatėm įniktus | kitus miestus ir por- 
kraustom iŠ vienų namų į kitus. ,
268 W. BROADTCAY, SO. BOSTON, MAŠS.

TelephoUė So. Boston 839—W.
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Šis laivas yra naujausia ir patogiausia keliauninkams ant jūrių.

X

Jis buvo 
užbaigtas statyti Birželio mėnesyje šių metų. Jis yra 768 pėdų ilgio 86 pločio, ir f‘ “ -- _ . ... -. . —

Turi 42,000 arklių jėgos. Perplaukia jūres j šešias dienas, 
nio laivo šiandiena pasaulyje nėra.

60 pėdų gilumo. Jo nešimas yra 34,000, tonų. Trijų kaminų ir keturių sriubų,
i. Geresnio ir patoges-
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TREČIOS KLESOS VALGOMASIS KAMBARYS.
Valgis ant laifro “Paris1’ yra geriausis. Ket 

geriausiuose restoranuose geriau negalima pavalgyti . 
ir dar prie to valgomieji kambariai yra švariausiai 

užlaikomi. ' .
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TREČIOS KLES0SV1N0S.
Trečia klesa ant laivo “ ParisM 

progų naudoties geriausiai intaisytomis va
liomis. . To gal ant jokio laivo apart šiojie-

►rakite.
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IMT* DĖL DVIEJŲ YPATŲ.
Trečia klesa ant Laivo “PARIS” gau

ną atskirus kambarius kur sutelpa po 2 ir 
4 keliauninkus. Tokie patogumai pirmiau- 
teatsirado tik antroje ir pirmoje klesoje. .
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liAJtmi 0EL KEtUSiy YPATŲ.
Tokie kambariai yrą duodami tiems lgirie ke-

t

liauja sp šeimynomis. Ant'šio laivo šeimynos nėra 

atskiriamos. Vyrai nėra kaip gyvuliai suvalyti į 

atskirus didelius nešvarius kambarius ir moterys ne-
• f

ra taip-gi' pat kur sugrūstos kai}) silkės bačkoje.
° *

Kiekvienas keliauja kaip ponas ir kaip pridera žmo-

■ gui keliauti. Bet svarbiausis dalykas ant šio laivo 
yra tasr kad nors trečia klesa yra taip pat prižiūri

ma kaip ir antra klega kituose laivuose^ bet kaina 
yra tokia pat kaip ii* ant kitų laivų trečioj klesoj.
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IJA
Važiuoja Lietuvon ant Laivo ”PARI!

Per LietuviųPrekybos Bendrovę didelė partija Lietuviui rengiasi grįžti atgal į Tėvynę ant naujausio ir didžiausio.laitfo “PARIS.”

BE DAUGELIO PERSĖDIMŲ, STAČIAI IPILLAU, NEREIKĖS JOKIŲ VIZŲ 
Laivokorte iš New York į Piliau $110.00 ir $S.OO War

' * • ■ ; s , • ‘ .

Ik Nėw Yorkp palydovai iš Bendroves prižiūrės iškeliaujančius. Piliavoje pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir prižiūrės kelionę net iki Kaimo.
, j v. j. __________ j______ , j.. _Ž_2 ____i___,______„„n .t^._i __ -____ 4.—___________

PARIS” yra greičiaūsis laivas ant jūrių, tai jis per okeanų perplaukia į šešias dienas, dr tie kurie šioje partijoje keliaus bus savo tėvynėje už 10 dienų.
_ . — . . «' A . m a fa- fa • fa ■ »■ -W • fa "fa * fa V > • W fa » a
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Daiig smagiau yra kartu važiuoti negu trankyties vienain po visų pasauk kol,atsieksi savo tėvynę. ' •< • w 4 //'«■’*.» -W” z’^1 • • • XZ • • •» 4 t fa — • i • • • *1 H H < • » X/ XZ • *1 •
lSk.adciii^ęi laivas
Jeigu nori pasinaudoti šia proga iiygauti geresnių vietų ant laivo, tai tuojaUs pranešk Bendrovei, .kad Tamstai užsakytų vietų ant minėto laivo. 
Mes parūpinsime pasportųs ir kitus reikalingus dokumentus. Patarnavimas prielankus,. mandagus ir sąžiningas. ' .

VISI, KURIE MANOTE PRALEISI'! KALĖDŲ ŠVENTES TARPE SAVIŠKIŲ TĖVYNĖJE, TAI VAŽIUOKITE DABAR. • 
k 

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adrefeul 

LITHUANIAN SALES
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|. VIETOS žinios!
I z - . - > . . Į

LINKSMA jŠOKJAI. ' ‘
Vasarai praėjus, orui ataušus 
pasidarė patogug laikas dėl Šo
kių. Laiko patogumų. iŠTūiu- 
dodama L. D. S. 1 kp. rengia 
linkstuus šokius. Jie bus‘-spbd- 

. taą vakare, spalio 1 d. Lietuvių 
salėje. Kampas E mSilver Str. 

• Ųrįežš garsi Kraučiūno or- 
kestra. Galėsite pašokti įvairių 
Šokiu. Manome, kad jaunimas 

J nenorėspraleisti- šios progos.
Todėl kviečiame vietinius ir a- 
pylinkinius atsilankyti. UŽ- 
gaųėdimmas užtikrintas.

Rengėjai,
t

r

■■ ■■■ * ■wššahg^gX.L   —= 

ATIDARYMAS NAUJOS 
SVBTAINSS 

Bostono ir artimesnės apylim
I -4 M* • _______ . J ,

DARBININKAS t

" -1 1 •• r -* ■
PRAKALBOS BONŲ 
‘ REIKALAIS.

’ . Nedelioj, rugsėjo 25 d. po pie
tų įvyko prakalbos, parengtos 
L. L. Paskolos stoties. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė.. Ki
tiems ir krėslų pritruko. Pra- 

_ \ džiojo, št. Petro Bažnytinis 
' chortis, visiems sustojus pagie

dojo Lietuvos himnų. Po jos 
. dar padainavo: “Ant tėvelio 

dvaro” ir “Brolai kas mylite 
brangių Tėvynę.” Dainos su-

- dainuota labai puikiai.. Ypatin
gai' pastaroji visiems labai pa- 

k tiko, net norėjo, kad atkartotų. 
/ Kalbėjo gerb. kun. Urbona- 

■ vyčius. Jis savo neilgoj, bet la
bai/gyvoj kalboje, perbėgo pra- 

. eito vajaus bėgį ii' aptarė da
bartine Lietuvos padėtį. Paly
gino Lietuvos padėtį su Lenki
jos, tuomi parodydamas, koks 
iŠTokavimas yra pi>rkti Ę. bo
nus. Baigė savo kalbų žodžiais: 
“Valio, laisva ir neprigulminga 
Lietuva!”

Po jo kalbėjo gerb.’ Juozas 
Šaliunas; L. Fin. Misijos pasiu
ntinys. Jis ilgokoj kalboje vai
zdžiai nupiešė ^Lietuvos padė
tį; kaip ji įgijo savo laisvė, ir 
nurodė ’ reikalų pirkti bonus. 
Savo kalboje įterpė nemažai, 
smagių juokelių. Po kalbos bu
vo, už rašinėjami bonai. Vedė- 

. jumi buvo stoties pirmininkas 
A. F. Kneižvs. Jis tarpais ir gi 
pasakė po introdukcijos pra- 
prakalbėlę. Bonų užsirašei vie
toje už 750.00. Iš viso jau užsi
rašė. už 2200.00 bonų. Žmonės 

. užsilaikė ramiai.

t

Buvęs.

Suimta, Spali & 1 d., 1921

v

ANT PARDAVIMO 1 
EVERETTNAMAS

V ■- ‘ >*!• •

Ant dviejų gyvenimų 14 hamba- 
trių; anglių ir gesiniai pečiai, ats-l 
kirai dėl- kiekvienos šeimynos j j 
pakelinės Vanioj; gražus skiepas, 

KAINA. t$5000.
. Telefono No,*' .

. Šouth Boston 2445-W/ ^
r

“f

kės lietuviai neturėtų pamiršti, 
kad nedėlioję, spalio 2 d. apie 
3:30 vai. .po pietij ųvyks nau
jos svetainės po num. '492 M 
Seventh St., atidarymris. Tas 
yra gana svarbus įvykis Bostor 
no lietuvių istorijoje. Todėl nei 
vienas neturėtų palikti nedalyk 
vavęs jame. Ne vienas gal toje 
vietoje yra Dievų garbinęs bei 
aukavęs dėl jos. .Dabar jras ma- 
lonų jų vėl pamatyti. Su atida
rymu šios svetaines bus ir pra
kalbos. Dabar ji patampa šv> 
Petro lietuvių parapijos nuosa
vybe; Pamatysite kokia pui
ki svetainė, yra įrengta, taipgi 
nemažai ir kambarių dėl drau
giškų susiejimų. Esate kviečia
mi visi atsilankyti.

< f Gir spalio 8 (U sukatoje virš- 
minetoj svetainėj įvyks pirmi 
milmiški lietuviški žolini pa
rapijos naudai. Bus ir gardžių 
užkandžių su troškulio malšin
toju. Į šiuos šokius kviečiami 
visi vyrai, moterys, vaikai mer
ginos, seni, jauni. Amžiųsjai 
nedaro skirtumo atsilankydami fc 
paremsite pinigiškai, nes rei
kia likusių skolų atmokėti. " 

Kvietėjas.

FEDERACIJOS 3-ČIO SKYR. 
' SUSIRINKIMAS. 
Rugsėjo 29 d. poibažnytinėj 

svetainėj, Federacijos 3-čiassk. 
turėjo, mėnesinį susirinkimų 
Ant minėto susirmkiųių'buvo 
daug svarbių dalykėlių svarsty
ta. Delegatas J. Glineckis išda-» 
vė .raportų, iš Federacijos ir 
Tautos Tarybos. Raportas bu
vo labai žingeidus ir daug įdo
mų dalykų išgirsta. Po tam nu
tarta kad surengti prakalbas 
ir kviesti kalbėtojų kun. F. Ke
mešį. Tų viską padaryti paves
ta valdybai. Labai apgailestau-1 
jama kad So Bostono katalikai 1 
mažai tesilanko ant Federaci- 
os susirinkimų. Reikia žinoti, 
<ad ši musų organizacija tai 
yra vienytėlė tvirtovė musų ka
talikų. Todėl visi katalikai 'ir 
spieskimies po jos stogo, reiš
kia lankykbnės apt jos susirin
kimų. * Narys.
' ' JEXTRA SUSIRINKIMAS.'
'Šv. Kazimiero IU K. Draugijos 

nepaprastas susirinkimas įvyks 
sųbatoj, spalio 1 d. bažnytinėj sa
lėj, Fifth St., 8 vai. vakarė. Su
sirinkimas šaukiamas iš priežas- 
ies mirusio mūsų dr-jos nario a. 
a. Prano Broneko, kurio kūnas! 
pašarvotas po num. :

' ,V. J. Jakštas, prot;-rašt.1

■-f

L. VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 17 kp laikė savo su- 

savuo- 
sę kambariuose. Komisijos iš
davė savo raportus. Pasirodė 
kad jos savo darbus uoliai dir
ba. Perskaityta laiškas nuo 
Centro ižd. P. Varakulio, ku
riame prašo aukų beį paskolos 
“Yyčio” spaustuvei. Nariai 

• pasižadėjo prašymų išpildyti.
. Antras laiškas perskaityta nuo 

L. L. Paskolos, stoties. Vien
balsiai tapo priimtas. Pasiža
dėjo prigelhėti par davinėjime 

, bonų. Tam išriųko:. V. Gru- 
žinskų ir F. Zaleckį. Taipgi iš
rinkta atstovai Į Vyčių-apskri
čio suvažiavimų busiantį Mon- 

‘ tello, Mass.
Tykunėlis.

.s

sirinkimų rugsėjo 27 d.,

t

f

♦

F«mSrlnkIty nauja—L

BaplY«<i|tniatav*l»l>«i«i]dIa8nrr V*l*fc | 
ratiutU Btar* 1

Nanjagte Mglynamš vakelvle. Į 
Vfeo! tvirtos, gemalus užmTiž*n-1 

Žiba ypatybča Siame vaiata idčtos, I 
iu priemaiša ’ priimniai Ivelnaua t 
kvepalo, ' . I

-Rufile! yra labai paveikianti! *

t

' ■[t9'

k

; pur^.v'rjuuF^-SMfflD. - . KETV.—PfiTNi—SUBATOJ

į Spelfo (0ėteW> 3-0 ' Spalio (October) 6-7-8
r Thomas H. Inees—< x Ifay McAvoy— , “

į “Taurėgyvenimo J* į ‘ ‘Viskas ąnt pardavimų.”
SAVAITINIS p brgąmvąv savaitinėse

r thrtNAS. \ ; tiNms,

į Komedija—Harold Lloyd—*
»*’ T ' fc r -- .f .

Komedija—1.. Z’
* į “AU Aboard ” ’ į‘‘liolystt|oke.” (
kTontMeore— NealHart— • •

“Beąting the Game.’ ’
...... f

į“Juoda Avis.” . • \

K 
K
3 
Kas

^SM0XI8-na>EWS KOifaER'MS .
* Po pietiiįr itaJcare. ' ■ . ..

SRECfAlzAPo Riet 3 P, H kainos valkams 22 c., dr-
tlėll'ątns 3aC. ; Vliknre^-U ikl’lt jOto & M kaiaWi centų.

«  ,r............................   . .. -

DidžiausŲ'GrdčUuii Paiauly"* 
Laivai, Šarmui ApsSjimai 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vielinis Agentas Jtuų Mieste 

Ar netoli Jo.
ĮLietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valrtijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ.
SAKONIA — Si?AIrIO 29
Cabin$145. 3-čiakle«a$100.

Bęr Cherbourg Seuthampton 
- Liverpool ir. Glasgow .

ALGEBIA 'J.*1 
aUUitania Spalio 4
EMPRESS OE INDIĄ..V...Spalio 0 

Per Angliją ar Hamburgą į 
•DANZIG $110.00—LlBAU $1MOO 

Hamburg $100.00. Taksą $5.00

(81YM0UR) .
Lii tu via .

įGydytojab m Chirubgai J 
i Gydo aitria* ir chroąttku lieta J 
[ vyru, motanj ir valkti. EJgnmk H 
! nuo ja kraują, apjaudalua, ilapo«< 
t mą Ir tt. tavo laboratorijoj. šu- | 
įteikia patarimu! lailkalaJdtnrgy. 
’ venantiema. Ądroiaa: ; 
j 506Broadway, 

Soutm Boston, Mass. f 
! Kampas G St. ir Broadvray' g

♦

kurnės yra iao»i .paveikianti! i ‘nr 1 ••••.■■• —~~—• ■ ■ - c=| (Sale Pašto) SOUTH BOSTON.
1 . iai patik! kad i ,

t

*

r

* 7 1 ’«

, patik! kad 
įrgačniau-1 

: siaijrpatai. Į 
‘ * I
Aptfekow į | 
parsiduoda Į t 
pd&>a.arba| į 
atiinikite Lr 
75c., tad lį 

!■ ataiu«ime" Į I 
per paštą I I 
tiesiog ik I 
Išbara-- I 
toruos. I l

♦ I
Būtinai I 

ti reikalau- I 
kitę I 
šitokio . I 
pakelio. I 
Žiūrėkite,! 
kad butų I 

r INKARO I 
’ vaiB- i 11 

baženklfs.

*

<

9

■*
I

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

“ŽELMENĮ JA"
Nr. Į. "

Botanikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kąs trecią 

mėnesį.

Kimo Kūnas r
183 Gold St. Į j'.

L. L. P. STOTIES 
SUSIRINKIMAS

L. L. Paskolos stoties susirin
kimas įvyko rugsėjo 27 d. va
kare. ‘'Pasirodė, • kad buvusios 
prakalbos 25 rugsėjo gerai pa
sisekė. Nutarta rengti prie pro
gos ir kitas prakalbas. Gauti 

.žymiausius kalbėtojus, organi- 
. žuoti kolektorius ir kreiptis ./į 

‘v dr-jas Paskolos reikalais.
'Buvęs.

‘ . _______ _ l
Nedėlios vakare, rugsėjo 25 

d. savuose kambariuose T j. xVy- 
čhi-17 . kuopa turėjo privatišką 
.Vakarienę. Dalyvavo gerb. kun.

. klebonas IC Urbonavyčius ir 
daktarai J. C. Landžius. Prie

• papuošto stalo besisotinant pa
sakyta nemažai prakalbėlių.

* Po už kandžių Slaista įvairus 
žaisi ar ir dainuot a dainelės.

Valio! rengėjoms už .tokių 
vakarienę.

Pageidautina daugiau tokių.
Tykunelis

t

į.

r ■

it

>

O

, “ŽKLMENIJA” yra šios rū
šies lietuvių vienintelis. žurna- J 
las. 1

“ŽELMĘNIJOS” No. 1 (pir
mas) su paveikslais. Tilpo 
400 suvirš įvairių "atigmenų—■ 
“žolių" vardai.

“žELMENIJOS" prenumera
tos kfiina Amerikoje ir užsie
niuose metams $1.00.
-Pavienio numerio- kaina 50e. ]

• Užsirašykite “ŽELMENIJĄ.” j 
Adresas :1 • ]

p:a.jatul, :
P. O. Bos 2128, 

Boston, Mass. '

ŠV.
s

3:30 Valandą Po pietų

492 E. Seventh Street,

GeneraljSki agentai dėl CENTRALINES ir RYTINES EUROPOS 
North Germair Lloyd Bremen

IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas 

nuo laivo ant laivo.
HUDSON............................ ...................... ........ Spalio 15 Ir Gruodžio 3
PRINOESS MATOUCA .... ................................. Spalio 22 ir Gruodžio 10
PQTOMAC.................................................  Lapkričiu 5 lr Gruodžio 24

Iš NEW YORK’O į CHERBOURG^-BREMEN. “
GEORGE 1VASHINGTON ....................... Spalio 4. Lapkr. 8, Gruodžio 8
AMEIlipA............... .. ......................... . .................Lapkr. 1 ir 20, Sausio 3.

Kreipkitės pas Agentus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Stpeet, Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK COMTANY, Ine. * 
ROOSEYELT STEAMŠHIP COMPANY, Ine. ' 

UNITED AMERICAN LINES, Ina 
Mundginff Operators for the Unlted .Statės Shlpplng Board

• •••••••* ••••

♦
f

7"viiM^eUon^^SSrVĄ •
PER PILIA VĄ 

(ŠaralIauCIaus prieplauka) 
Arba pe? LPBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

’šiuomt linksma mujns pranešti, kad mes paaldarbavofn Idant musą 
pasažlerta£Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Pūlavą.-

- Lietuviai, važiuojanti.I Plllavą, aplenkia Lenta; juostą (Koridorą) 
ir pri^glo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokią vizą nereikia.

U Susinėsimas «e Piliava tai yija nauja šaka musą reguliarlSko susi
nėsimo su Hamburgu, Dąnzlgu ir Llepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
ir parankus geliąs namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
“ LPTUANIA:.Lapkr. 

LATVIA_ _...... Lapkr.
Taip-gi naujas tiesioginis kelius tarpe

LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAS, Kanada
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kiesoS keleiviams.

Kreipkitės prie musą agentą jusą mieste. . •
» ' . . . ' ' . :

V- ■ -J

ESTONĮAESTO1ŲA..............Spalio 5
POLO1&A .......Spalio 19

NEK’ YURK.NY

2
9

4

i I Ar

South Boston, Mass.hi
“ 'i!

<!Su atidarymu 'šios svetaines bus ir 'prakalbos. Užkviečiame 
visus be skirtumo vyrus, moteris ir merginas, ateikit ir pamatykit 
kokią .savastį įgijo Šv. Pe^tro parapija. Pamatysit kokia puiki yra 
svetainė, tinkama deLįvairhj susirinkimų ir šokių, puikus namelis 
ir didelis .plotas žemės, tinkamas dėl pastatymo parapijos mokslai- 
nės ar kitko. Meldžiame visų ateiti ir prisidėti prie pagelbos.ir 
paaukuoti kiek kas išgalėsite, nes mumi reikia užmokėti pirmą mo
kestį už atgautą savastį $500.00. 1 .

Agentūra Uždėta
1910 m. ‘

k

Gelžkelio QA QO 
laikrodis tpufiuO

Darbininkai, ar jąs 
norit turėt gori] lai
krodi? Pirkit Šitą 
gelžkelio lafkrodh 
Prietaisus geros su 
ieweis, Gvnrantuo-
!am, laika gerai tai
kys. Nikelinės mak? 
>tys. Kainuoja du 
y k tiek, liet šitą mėnesj‘men parduo
tai dirbtuvės kaina $4.98. Prisfųsk 
5c. stanipoms, balansą užmokėsit kaip 
irisiųslni laikrodi. Pranyk kad veltui 
irlsiųstų katalogų.
CONTINENTAL SALES COMPANY, 

2219 W. IValton S t., 505, Clilcago, III.

t

4

II

16 Mistų 8otW fio«TON« 

. DR. H. S. ŠTOKE 
i irai Bteausiiirui 
' 399a W. BB0ADWAY

609 KAST BR0ADWAY |
.■ TBLBBHOtTBBOŽ.
—dR1"“

I > T«L 80. Boston 270
I DR. JOHN MicDONNELL. HL ik 
I Galima susikalbefi <r UetuvUkdt,
■ Orriflo Valandos:
| Rytėtą ik 9 vaL '
■ Po piety 11W 8 vsL
■ Vakarais nuo 6 1H 9
1536 Broadway, S. Boston

f Nepaprasta proga pirkti 22 callber 
Į nikeliu- aptaisytų '“reVolverj. Mus re 

volvorls”, yra goriausias, nekurle agen
i tai parduoda už $8.(10, galina No. .32;
I B-k patronais. Jeigu tokių patronų 
negali gauti savo mieste, tai galima 
užsisakyt pas ihus. Musų regulerė kal
iui $6.00, bet Sitų mėnesi parduodam 
tik už $3.00. Už tokių kalnų niekur 
negalima gauti. Kiekvienas revolveris 
yra. gvarantuojatnas musų, Iškirpk ši
tų apgarsinimų ir siųsk sykiu su savo 
vardu lr 30c.' stanipoms arba pinigais. 
K:flp prisiųstai rovolverj hipinet balan
sų užmokėsit. Casli reikalaujama su 
kiekvienu užsakymu užrubežln. Nepra
leisk progų—RAŠYK ŠIANDIEN.

WESTEBN SALES CO.,
1330 N. AVestern Avė., 38. Cliieago, III.

. PaičSkau Petro Rnsimaviėlnus, kuris 
G metai atgal gyveno Laivronce, Mass., 
j) dabąr nežinau kur. Turiu svarbų 
reikalų, tad meldžiu atsišaukti,žeminus 
paduotu adresu. Jis paeina iš Kaujio 
rėd., Panevėžio apskr., Palėpių so
džiaus, Antašavos parapijos.
. URŠULE ZVANKAUSKAS,
351 South Avė., . Brldgeport, Conn.

!

I 
s 
ii

I 
l! 
i!

»■»

IF.J.KALIHAUSKA3 
| ADVOKATAS 
| 414 Broadway,
| S. BOSTON Ž7 MASS. 
g Tel. S. B. 0441.
ra Antros lubos—VirSuj L. P, B-vgs 
lį GYVENIMO VIETA:
s 135 Rowe St.. Aulmrudale, Mass.' 
® Tel. W. Newtou 1Q16—R.

* RJ, •

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

f.

705 Main ^t., Montello, Mass.

• ■ (Kampas Broad St.)«
Tel. Broekton 5112-W.

- Tel. So. Bo«tonU28,
Lietuvys Danwaq 

DR. M. V. OAgĮUĖB 

(KaiparątiSUB)' 
lattdnal perkšlB ofką pa Ma 

425 Baoamr at, So. BomoN, Mabs.
*w 10 iki 12530 ryta lr 

• lr 6:8O-J0 P. K.
Ofisas uždarytas subatos va- 

lcarais ir nedėllomls. ■ *
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PRITAIKAU e AKINIUS.
Sudužusiusk stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau' į trumpą laiką 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis, lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmos Klesos Dantistas 
469 B’way, So. BOston, Mass. 

(Prie Dorchester St1
*MJ£7

t

9*

I ■

BelI Phonei Poplar 7545 ' 
ADOLFU F. STANKUS :

TIKItAS LIETUVIS 
GRABORIUS 

1023 Mt. Vernon St. ! 
PHILADELPHIA, PA

>***•»*••*••••*•*■*■»•*». i

ŠOKIAI.
VIRŠWMTOJ SVETAINĖJ BUS LAIKOMI ŠOKIAI

- PARAPIJOS NAUDAI f

Spalio-October 8 d., 1921
Subatoj 7:30 vai, vakare.

Užprnšom atsilankyti koskaitlingiausia vyrus, moteris, mergi
nas ir jaunikaičius. Bus šaltpkošės lr visokių minkštų gėrimėlių.

Širdingai,užprašo KOMITETAS.

LAIVAKORTĖS Į LIETUVį
ir iš LIETUVOS parduodu1 per Rotterdama, 
Antwerpeną, . Amburga, Bremenu, Klaipėda, 
Karaliaučių,' Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų.- Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursųr 
Išyažiųujant į Lietūvų mainyti pinigus nepri-> 
verčiame. Atvažiuojančius iš kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo. - 

,Su visomis inforniacijoniis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laiškų pas senų ir užtikrintų a* 
geiitų. *«.• * '

G. KONAŠAUSAAS ”
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir manb geru 
patarnavimu, ųžganėc&jatt daugumą, užganėdinsiu ir jus.

GERA-SVEIKATA YRA DIDŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalime gyvenimą llnks- 

mai praleisti. Kada mes susergate yra 
labai svarbu kad tuojau pas gerą ir 
prityrusi daktarą pueltumėnų kuris Ži
no kaip sveikatų galima kuogrelČIau- 
sliti sugrąžlhtl.

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
. gyvenimo metus ir juos laimingais pa

daro. . *
Aš gydau kaip naujas taip ir u&l- 

senėjusias ligas per daugeli metų lr 
mano prityrimas mane Išmokino kaip 
kuogreičlausiai išvaryti ligas ir suteik
ti mano ligoniams gerą sveikatą J 
trumpinusi laiką su lengvinusiu budu 
ir už mažinusią kainą.. .

AŠ ŽINAU KAIP
ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas 

*su viskuo ką tik reikalinga darbui. 
. Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo ilga

I

arba kaip senai sergi lr nepaisant kiek kartų buvai apviltas beieš
kant sveikatos. AŠ esu pasirengus tau parodyti ką guliu padaryti, ir 
Jeigtf tii'pasiduosi po inimo priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti tnip kaip ir šimtus kitų, kurie yra ant naujo kelio sveikatos ir ku
rie bps sveiki taip kaip turi būti.
Mono kainos pigios ir visiems prieinamos-—Paiarltnuo duoda. dykai* 
MlinOnilEV M Tremont Strąet, Boston, Mm*.i inUilUniu I; Priešais Majestic Teatrų,
O/Rto ratandos.* ttt/o .9 i\ r, itf v. f. t p. p.
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